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ва стратегия за електронно управление и като при-
лага законодателството за просрочените плащания. 
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СП 7 Специфична препоръка 7 „Да укрепи неза-
висимостта на националните регулаторни органи и 
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*** 
EU-SILC – EU statistics on income and living conditions 
NEET – Not in Education, Employment, or Training 
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Въведение 

Актуализацията на Националната програма за реформи за 2014 г. се изготвя в рамките на 

засиленото наблюдение на икономическите политики в ЕС – Европейския семестър за 

2014 г. като отразява насоките в Годишния обзор за растежа за 2014 г. Разгледан е нап-

редъка по националните цели с оглед постигане на петте водещи цели за ЕС по стратегия 

„Европа 2020“. 

В документа се описват предприети от правителството стабилизационни мерки, застъпе-

ни в Управленската програма „Държавност, развитие, справедливост“, мерките в отговор 

на специфичните за страната препоръки на Европейския съвет за 2013 г., както и дейст-

вия, свързани с ускоряване провеждането на структурни реформи. Заложените в програ-

мата мерки адресират и установените предизвикателства в задълбочения преглед за 

България по процедурата по макроикономически дисбаланси в изпълнение на Регламент 

1176/2011 относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисба-

ланси. 

Усилията на правителството са фокусирани върху подобряване на бизнес средата и на-

маляване на административната тежест и засилване на социалните аспекти на политики-

те, включително борба с младежката безработица и намаляване на регионалните разли-

чия. Успоредно с това са подготвени редица подобрения в нормативната рамка в посока 

на увеличаване събираемостта на приходите в бюджета, ускорено усвояване на средст-

вата от фондовете на ЕС, продължаващо оптимизиране на администрацията и фокусира-

не върху електронното управление. Положени са и усилия за предприемане на действия 

в области, в които реформите са най-наложителни и темпото им следва да бъде ускоре-

но: повишаване ефективността на разходите в здравеопазването и подобряване на ка-

чеството на образователната система. В контекстът на инициативата на ЕК за насърчаване 

на постепенна реиндустриализация на ЕС, българското правителство разработва нацио-

нална програма, която ще очертае визията, политиките и мерките, водещи до по-висока 

конкурентоспособност на икономиката. Основните политики, мерки и инициативи ще 

бъдат групирани в следните области: насърчаване развитието на високи технологии и 

внедряване на иновации; достъп до пазари; достъп до финансиране и човешки капитал и 

умения. 

България ще адресира настоящите предизвикателства, следвайки комплексен подход, 

който води до цялостно повишаване на качеството на публичните финанси, на отделните 

публични услуги и осигурява условия за дългосрочен икономически растеж. Този подход 

е подкрепен от силен политически ангажимент и управленска воля за спазване на фис-

кална и бюджетна дисциплина. Настоящия документ се изготвя в съответствие с Конвер-

гентната програма на Република България (2014–2017 г.).  
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1. Макроикономически контекст и  
сценарий 

1.1 Макроикономически перспективи за периода до 2020 г.  

През 2013 г. българската икономика отбеляза реален ръст от 0.9%. Основен принос за 

растежа има външният сектор, като износът на стоки и услуги нараства с 8.9% в реално 

изражение. Вътрешното търсене е с отрицателен принос за растежа през годината, най-

вече поради спад в потреблението на домакинствата. Свиването на вътрешното търсене 

ограничи реалния растеж на вноса до 5.7%. 

Подобряването на перспективите пред развитието на европейската и световна икономи-

ка през 2014 г. ще доведе до растеж на българския износ от 6.9%, но поради увеличава-

щия се натиск върху вноса от страна на вътрешното търсене, нетният износ ще бъде със 

слаб положителен принос от 0.3 п.п. Очаква се повишаването на потребителското дове-

рие, възстановяването на пазара на труда и реалното нарастване на доходите на дома-

кинствата да подкрепят нарастването на частното потребление през 2014 г. до 1.3%. Ин-

вестициите ще се увеличат с 2.9%, подкрепени от правителствените капиталови разходи. 

В резултат на тези развития растежът на БВП за 2014 г. се очаква да достигне 2.1% в реал-

но изражение. 

В периода 2015–2017 г. се очаква ускоряване на икономическия растеж от 2.6% до 3.4%, 

като основен принос за това ще има ускоряването на растежа на потреблението на дома-

кинствата и подобряване на инвестиционната активност в страната. При износа на стоки 

и услуги също се очаква стабилно нарастване, но натискът върху вноса от страна на вът-

решното търсене ще се отрази в повишаване на отрицателния принос на нетния износ до 

1.1 п.п. през 2017 г. 

Табл. 1:Прогнозни макроикономически показатели 

 2013 2014 2015 2016 2017 

БВП, реален растеж, % 0.9 2.1 2.6 3.4 3.4 

Дефлатор на БВП, % -0.8 1.1 1.8 1.7 1.8 

БВП на глава от населението, хил. лв. 10.8 11.2 11.8 12.5 13.2 

Инфлация, средногодишна, % 0.4 -0.2 2.4 1.7 1.8 

Компенсации на един нает, номинален растеж, % 3.5 3.5 4.4 5.1 4.7 

Равнище на безработица, % 12.9 12.8 12.4 11.6 10.9 

 

През 2013 г. пазарът на труда се характеризира със стабилизиране на заетостта и про-

дължаващо увеличение в броя и нивото на безработица. Средногодишният брой на зае-

тите продължи да намалява, но негативната динамика е сведена до 0.4% при спад от 
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2.5% за предходната година1. Основен принос за отбелязаното подобрение има селското 

стопанство и в по-малка степен услугите. 

Броят на безработните продължи да се увеличава за пета поредна година и достигна 

средна стойност за годината от 436.3 хил. души2, което в условията на стабилизиране на 

заетостта показа увеличение на икономическата активност на населението. Поради огра-

ничените възможности за наемане на труд обаче, по-високата икономическата активност 

е фактор и за задържане на високите нива на безработица през годината, като средного-

дишното равнище на показателя възлезе на 12.9%3. 

През 2014 г. очакванията са пазарът на труда да отбележи слабо подобрение. Броят на 

заетите се очаква да се стабилизира и слабо да се повиши с темп от 0.1%4 спрямо пред-

ходната година. С очакваното подобрение във вътрешното търсене възстановяването на 

заетостта се очаква да бъде подкрепено най-вече от услугите. През 2014 г. се очаква рав-

нището на безработицата да отбележи слабо намаление до 12.8%5. Възстановяването на 

заетостта през следващите години се очаква постепенно да се засили, подкрепено от по-

високото търсене на труд и повишаването на икономическата активност на населението, 

като в края на прогнозния хоризонт се очаква забавяне в растежа на заетостта, в резултат 

от проявлението на демографските процеси върху работната сила. Нивото на безработи-

ца се очаква да следва низходяща тенденция и да достигне 10.9% през 2017 г. 

Очакваните високи нива на безработица ще продължат да оказват задържащ ефект върху 

растежа на доходите от труд в средносрочен план (2014–2017 г.). Повишаването на ико-

номическата активност през разглеждания период ще се отрази и в ускоряване на темпа 

на производителността на труда, а с постепенното повишаване на заетостта растежът на 

средната работна заплата се очаква да се установи на ниво, близко до 5%. 

От началото на 2013 г. се наблюдава тенденция към съществено забавяне в инфлацията. 

Най-съществен принос за това имат корекциите в административните цени през година-

та, но влияние оказва и низходящата тенденция при международните цени на храните и 

енергийните суровини, както и сравнително слабото вътрешно търсене. Инфлацията през 

2014 г. ще остане сравнително ниска под влияние на очакваната благоприятна конюнкту-

ра на международните пазари на суровини. Средногодишната инфлация ще се ускори до 

2.4% през 2015 г., след което ще се забави до 1.7–1.8% в периода 2016–2017 г. С възста-

новяването на вътрешното търсене се очаква относително ускоряване на инфлацията при 

потребителските цени на услугите в сравнение с хранителните и нехранителните стоки. 

Очаква се приносът на административните цени върху общата инфлация в периода 2014–

2017 г. да бъде слаб. 

                                                           

1
  Според дефиницията на Системата на националните сметки (СНС) 

2  Според данните от Наблюдението на работната сила (НРС) 

3
  Според дефиницията на НРС 

4
  Според дефиницията на СНС 

5
  Според дефиницията на НРС 
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През 2013 г. общото салдо по текущата и капиталовата сметка достигна излишък от 

1.2 млрд. евро (3% от БВП) при стойност от 207 млн. евро (0.5% от БВП) през 2012 г. Оп-

ределящо значение за положителната динамика има силният растеж в износа на стоки. 

Същевременно, слабото вътрешно търсене, отразяващо спада в потреблението и пони-

жението на запасите, има задържащ ефект върху нарастването на количеството на вне-

сените стоки. Низходящата динамика на международните цени също има отрицателен 

принос за номиналното изменение на вноса. Бавното възстановяване на вътрешното 

търсене през 2014 г. ще се отрази в леко ускоряване на вноса. Продължаващото стабили-

зиране на европейската икономика ще продължава да има положителен ефект върху из-

носа, докато приносът от трети страни ще е ограничен. В резултат се очакват по-умерени, 

но все още изпреварващи тези на вноса, темпове на растеж на износа. 

Финансовата сметка през 2013 г. бе отрицателна в размер на 1.5 млрд. евро при излишък 

от 2.2 млрд. евро през 2012 г. Изходящите потоци са свързани главно с увеличаване на 

активите, държани от български банки в чужбина под формата на валута и депозити. 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) представляват основния входящ поток по фи-

нансовата сметка. Те възлизат на 2.7% от БВП през 2013 г., отбелязвайки повишение от 

2.1% на годишна база. Очакванията са ПЧИ да се стабилизират на нива леко под 3% от 

БВП през периода 2014-2017 г., като ще осигуряват пълно покритие на дефицита по теку-

щата сметка.  
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2. Изпълнение на специфичните за  
страната препоръки от 2013 г. 

2.1  Специфична за страната препоръка 1 

Подобряване на данъчната събираемост  

С измененията на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) от 01.01.2014 г. се 

прилага механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и техни-

чески култури. Механизмът цели ограничаване на злоупотребите при търговията със зър-

нени култури и ще се прилага до края на 2018 г. Очакваният ефект от тази мярка се оце-

нява в увеличение на приходите през 2014 г. с между 200 и 400 млн. лв. спрямо тези за 

предходната година. 

Друга важна мярка за подобряване на данъчната събираемост е свързана с осъществява-

нето на ефективен фискален контрол от органите на Националната агенция за приходите 

(НАП) върху стоки с висок фискален риск. Разработена е цялостна стратегия и концепция 

за въвеждане на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск. 

Мярката e в сила от началото на 2014 г. с промени в ДОПК. Предприети са мерки за по-

добряване на административния капацитет на контролните органи чрез създаване на 

специализирана дирекция „Фискален контрол“ към Централно управление на НАП и 

стратегическо разполагане на постоянни екипи за фискален контрол на определени за 

целта фискални контролни пунктове, както и на местата на разтоварване на рисковите 

стоки. Очакваният ефект от осъществяването на фискалния контрол се оценява на увели-

чение на приходите през 2014 г. със 200 млн. лв. спрямо тези за предходната година. 

През 2013 г. бе извършен анализ на събираемостта на публичните вземания. Въведена е 

нова организация на процеса по събиране на публични вземания, една от целите на коя-

то е да бъде оптимизиран процесът по проучване и подбор на активите на длъжника. 

Планира се увеличаване на електронния обмен на документи и данни с публични взиска-

тели, както и с институции, поддържащи информация за имущество/активи на задълже-

ните лица. В тази връзка от страна на НАП се разработи електронна услуга, чрез която 

публичните взискатели ще могат директно да въвеждат данни за изпълнителните осно-

вания, подлежащи на принудително събиране. С оглед на това се извършва преглед и 

актуализиране на действащите споразумения и инструкции с текстове относно електрон-

ния обмен на данни и документи. Предстои създаване на цялостен специализиран прог-

рамен продукт, обхващащ всички дейности по събиране на публичните вземания, с краен 

срок 2015 г. 

Ежегодно се провеждат целеви кампании за събиране на просрочени публични взема-

ния. За 2014 г. са планирани 17 броя информационни телефонни кампании, които ще бъ-

дат насочени към стимулиране на доброволното изпълнение на просрочени задължения 

по ЗДДФЛ, ЗОВ, както и за наложени глоби и такси от различни институции, на селекти-

рани задължени лица от всички териториални дирекции на НАП.  
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Създава се правна възможност за разсрочване и отсрочване на задължения за данъци и 

задължителни осигурителни вноски при облекчени условия за по-дълъг период и в по-

голям размер6. Целта е задължените лица във временно финансово затруднение да мо-

гат да обслужват текущите си задължения за данъци и осигурителни вноски, след като 

получат разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за данъци и осигури-

телни вноски, на които сроковете за плащане са изтекли. Мярката е в подкрепа на плавно 

намаляване на задълженията на частния сектор (ПМД 2014 г.).  

Очакваният ефект от мерките за подобряване на събирането на публични вземания се 

оценява на увеличение на приходите през 2014 г. с 200 млн. лв. спрямо предходната го-

дина. 

За ограничаване на „сивите“ практики и техният отрицателен ефект върху данъчната съ-

бираемост се прилагат мерки за засилване на капацитета на приходните администрации. 

До края на април 2014 г. е предвидено внедряването в реална експлоатация на Система-

та за обмен на рискова информация (СОРИ) на Агенция „Митници” (АМ). В процес на 

разработка от АМ са правила за събиране на разузнавателна информация и за обезпеча-

ване с данни анализа на риска. Продължава обмена на информация между АМ и НАП по 

отношение на осъществените вътреобщностни доставки и придобивания, както и съв-

местния анализ за идентифициране на обекти за нерегламентирано производство, съх-

ранение и продажба на моторни горива и селектиране на рискови лица за проверка.  

Изготвена е програма с планирани мерки за спазване на законодателството и намалява-

не на нивата на риск за 2014 г., чийто резултат ще бъде оценен през 2015 г. Направени са 

анализи и оценки на конкретни рискове, които след това са приоритизирани според тях-

ната значимост.  

Засилен е шосейния и железопътен контрол по отношение на незаконното превозване и 

пренасяне на тютюневи изделия, включително чрез мобилни групи за контрол и наблю-

дение и мобилни екипи. Извършват се целеви проверки на лица, въвеждащи на терито-

рията на страната смазочни и базови масла. 

2.2 Специфична за страната препоръка 2 

2.2.1 Пенсионна реформа  

През 2011 г., предвид формулираните препоръки на Съвета на ЕС относно НПР (2011 – 

2015 г.), са разработени промени в КСО, в сила от 1 януари 2012 г. Така от 1 януари 2012 г. 

започна да нараства освен осигурителния стаж, и възрастта за пенсиониране за всички 

лица, независимо от категорията на полагания от тях труд, с по четири месеца за всяка 

календарна година до достигане на възраст 63 г. за жените и 65 г. за мъжете и осигурите-

лен стаж 37 г. за жените и 40 г. за мъжете. 

През 2014 г. са запазени условията за пенсиониране от 2013 г. за всички категории труд, 

като за най-масовата - трета категория се изискват навършена възраст от 60 г. и 8 месеца 

                                                           

6
  ЗИД на ДОПК, обн. в ДВ, бр. 109 от 2013 г. 
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и осигурителен стаж 34 г. и 8 месеца за жените и навършена възраст 63 г. и 8 месеца и 

осигурителен стаж 37 г. и 8 месеца за мъжете. Една от причините за временното спиране 

на завишаване на условията е, че тежестта на реформата, стартирала през 2000 г., се по-

ема от едно поколение. При жените това се изразява в кумулативно увеличение с 5 годи-

ни на възрастта за пенсиониране при условията на трета категория труд за периода 2000-

2011, а при мъжете - съответно кумулативно увеличение с 3 години за същия период.   

През 2014 г. се обсъждат широко възможностите за реализиране на мерки, които да оси-

гурят финансова стабилизация на държавното обществено осигуряване, като същевре-

менно се постигне по-тясна обвързаност с продължителността на живот след пенсиони-

ране. 

 Предстои обсъждане в Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната 

система към министъра на труда и социалната политика на различни варианти за 

ограничаване на ранното пенсиониране. 

 Предстои обсъждане и на възможността за въвеждане в законодателството на 

разпоредби, регламентиращи механизъм за изравняване на възрастта за пенсио-

ниране за работещите при условията на трета категория труд жени и мъже на 65 г. 

след 2021 г.  

Предвижда се проектът на ЗИД на КСО да бъде внесен в Министерския съвет до края на 

ноември 2014 г.  

2.2.2 Активни политики по заетостта за възрастни работници  

В рамките на активната политика по заетост, насочена към възрастни работници, през 

2013 г. по програми и мерки за субсидирана заетост са били включени 1 535 безработни 

лица над 50 г. През 2014 г. за безработните лица в предпенсионна възраст ще продължи 

да се реализира Националната програма „Помощ за пенсиониране”, като в програмата 

вече ще могат да се включват лица, на които не им достига осигурителен стаж и възраст 

за пенсиониране до 24 месеца или до 24 месеца осигурителен стаж при навършена въз-

раст за придобиване право на пенсия, а не както до сега от 16 месеца. Ще продължи и 

реализацията на мярката за безработните лица над 50-годишна възраст (чл. 55а от ЗНЗ), 

съгласно която на работодател, разкрил свободно работно място и осигурил заетост на 

лице от целевата група, се предоставят средства от държавния бюджет за трудово въз-

награждение и задължителните плащания по трудовото и осигурителното законодателс-

тво. Предвидените средства за реализиране на програмата „Помощ за пенсиониране” 

през 2014 г. са над 385 хил. лв., а за мярката от ЗНЗ (чл.55а) - над 523 хил. лв. Безработни-

те над 50-годишна възраст ще могат да участват и в схема „Подкрепа за заетост” по 

ОПРЧР. Целта е до 2015 г. равнището на заетостта сред населението на възраст 55-64 г. да 

достигне 48.6% при 47.4% през 2013 г.  

2.2.3 Ограничаване на злоупотребите при отпускане на пенсии за инвалидност  

В последните няколко години е засилен контролът, извършван от медицинските комисии 

към териториалните поделения на НОИ, по издадените експертни решения за отпускане 

на пенсии за инвалидност. В случай че медицинската комисия реши, че експертните ре-
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шения на ТЕЛК и НЕЛК са неправилно издадени, се подава жалба срещу решенията на 

органите на медицинската експертиза в 14-дневен срок от деня на получаването им в 

съответното ТП на НОИ.  

До 31 декември 2011 г. контролът, осъществяван от медицинските комисии, обхващаше 

само една част от експертните решения на ТЕЛК, а именно тези, които касаят първично 

освидетелстваните лица. От 1 януари 2012 г., след промени в КСО, медицинските коми-

сии се произнасят по всички експертни решения на ТЕЛК с определена 50 и над 50 на сто 

трайно намалена работоспособност. Съкратени са и сроковете за издаване на решения. 

По данни на НОИ в резултат от засилената контролна дейност на медицинските коми-

сии е постигнато: 

 Увеличение на броя на решенията на медицинските комисии с 43% през 2012 г. и с 

86% през 2013 г. спрямо съответната предходна година;  

 Увеличение на броя обжалвани експертни решения на ТЕЛК с 92% през 2012 г. и 

несъществено увеличение през 2013 г. спрямо съответната предходна година; 

 Увеличение процентното съотношение между обжалвани експертни решения на 

ТЕЛК и решения на медицинските комисии от 1.92 на 2.33 през 2012 г. и намале-

ние от 2.33 на 2.15 през 2013 г. спрямо съответната предходна година. 

Анализът на резултатите от обжалваните от медицинските комисии експертни решения 

на ТЕЛК/НЕЛК очертава следните тенденции: 

 Намаляване с 12.2 % на броя на лицата с определен процент трайно намалена ра-

ботоспособност, който определя правото на пенсия за инвалидност; 

 Намаляване с 18.9 % на броя на лицата с намалена работоспособност над 70.99 на 

сто, която носи и допълнителни социални придобивки; 

 Увеличаване с 9.7 % на броя на лицата, на които е определена чужда помощ.  

За ефективно ограничаване на злоупотребите през януари 2014 г. е внедрена в експлоа-

тация Единна информационна система на медицинската експертиза. Системата съдър-

жа най-обща информация за броя лица, вида на увреждането и реда, по който се освиде-

телстват лицата. Целта е обективизиране на освидетелстването7 чрез подробна инфор-

мация относно броя явявания на всяко лице пред медицинска експертиза. Системата ин-

тегрира информация, събирана от НОИ, МТСП, МЗ. До началото на юни 2014 г. следва да 

приключи миграцията на данни от съществуващи програми и архиви. Системата ще се 

използва не само за отпускане на пенсии за инвалидност, но и за социални помощи, да-

нъчни отстъпки и др. Предвижда се осигуряването и на публичен достъп до нея. 

Други мерки, свързани с намаляване на злоупотребите и повишаване на качеството на 

медицинската експертиза, за които през 2013 г. са изготвени необходимите промени в 

                                                           

7
  ТЕЛК и НЕЛК се произнасят въз основа на различни медицински документи, без да извършват медицински 

прегледи 
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нормативната база предвиждат: разрешение на лекари, членуващи в ТЕЛК и НЕЛК да 

упражняват лечебна дейност; оптимизиране на пакета изследвания за целите на меди-

цинската експертиза (въвеждане на 1 г. давност) и премахване на специализираните екс-

пертни лекарски комисии по белодробни, очни и психиатрични заболявания. 

2.3 Специфична за страната препоръка 3 

2.3.1 Гаранция за младежта  

Безработицата сред населението на възраст 15-24 г. за 2013 г. е 28.4%, което е сходно с 

нивото през 2012 г. През 2013 г. общо 62 хил. безработни младежи са започнали работа, 

което е с 5800 повече спрямо 2012 г. Към края на януари 2014 г. почти 12 хил. младежи 

до 29 г. (от тях 6 хил. младежи до 24 г.) са новорегистрирани в Дирекция "Бюро по труда" 

(ДБТ). От тях започналите работа на първичния пазар на труда са близо 25% за младежи-

те до 29 г. и 20% за тези на възраст до 24 г. В рамките на Националната инициатива „Ра-

бота за младите хора в България” 2012-2013 г. се реализира пакет от мерки, програми и 

услуги за активиране, информиране, консултиране, обучение и заетост на младите хора 

до 29 години. През 2012 г. и 2013 г. на първичния пазар на труда 70 000 младежи до 29-

годишна възраст са започнали работа, а 25 600 млади хора са участвали в мерки и прог-

рами за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет. За същия период с фи-

нансовата подкрепа на ЕСФ в обучение са включени 37 000 младежи, а работа са започ-

нали 20 000 младежи. 

С изпълнението на мерките от плана за действие към Гаранцията за младежта8 се цели 

налагане на партньорски подход в справянето с младежката безработица, ранни интер-

венции и активиране на младежите и подкрепа за интегриране на пазара на труда. На 

младежите ще им бъде отправяно предложение за работа или за обучение до края на 4-

тия месец от регистрацията им в ДБТ. Предложението ще бъде основано на индивидуа-

лен план за действие за всеки младеж, в който ще се определи и неговия профил.  

Предвижда се до 2015 г. да се достигане равнище на безработица сред младежите на 

възраст 15-24 г. до 27.2%, а равнището на NEET да спадне до 20.5%. Включените в заетост 

и обучение безработни младежи на възраст 15-24 г. ще се увеличат от 30% през 2013 г. на 

50% през 2015 г. Очакванията са до 2020 г.9 повече от 150 хил. младежи да бъдат включе-

ни в заетост и обучение. 

За неактивните младежи – неучещи, неработещи, без регистрация в ДБТ, са предвидени 

дейности, които ще се реализират с партньорски подход. През 2014 г. трудовите посред-

ници от ДБТ ще информират всеки от тези младежи относно предоставяните в ДБТ услу-

ги, а след 2014 г. информация ще бъде предоставяна и от други организации. 

                                                           

8
  В отговор на Препоръка на Съвета на ЕС от 22 април 2013 г. Препоръката изисква държавите-членки на ЕС 

да гарантират, че всички млади хора на възраст под 25 години получават добро предложение за работа, 
продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като останат без рабо-
та или напуснат системата на формалното образование. 

9
  Съгласно разчетите в Актуализираната стратегия по заетостта на Р. България (2013-2020 г.) 
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Предприетите през 2013 г. законодателни инициативи ще подкрепят прилагането на 

мерките от плана.  

 С нововъведените насърчителни мерки в ЗНЗ10 се осигуряват възможности за гъв-

кава заетост на непълно работно време на продължително безработни лица до 29-

годишна възраст чрез финансиране на разходите на работодателите за труд. Про-

мените предвиждат също и регламентиране изплащането на стипендия за участ-

ващите в мотивационно обучение и усъвършенстване на законовата уредба на чи-

ракуването. 

 С промените в Кодекса на труда11 работодателите ще могат да сключват трудов до-

говор с условие за стажуване с младежи на възраст до 29 години, които са завър-

шили средно или висше училище и нямат трудов стаж или професионален опит по 

придобитата професия или специалност. Законопроектът предвижда младежите 

да се наемат за стажуване на длъжности, които съответстват на придобитата от тях 

квалификация или специалност, за срок от 6 до 12 месеца. Стажантите ще се полз-

ват с всички права на работещите по трудово правоотношение.  

 Предвижда се въвеждане в законодателството регламентиращо средното образо-

вание на нова възможност за придобиване на професионална квалификация в об-

разователната система чрез въвеждане на елементи на дуалното обучение. Дуал-

ната система в професионалното образование е в процес на регионална подготов-

ка като се предвижда тя да бъде въведена пилотно в няколко общини през учеб-

ната 2015/2016 г.12  

2.3.2 Укрепване на капацитета на Агенцията по заетостта  

През 2013 г. общо броят на започналите работа безработни лица, използвали посредни-

чеството на Агенцията по заетостта (АЗ), е 204 812 (с над 21 хиляди повече от 2012 г.), ко-

ето представлява 82% от регистрираните безработни лица.  

 
Източник: АЗ 

                                                           

10
  С промените в Закона за насърчаване на заетостта от 26.07.2013 г. 

11
  Приети от НС и обнародвани в бр. 27 на ДВ от 25.03.2014 г. 

12
  Понастоящем МОН проучва възможности за въвеждане на елементи на дуално обучение на Швейцарска-

та агенция за развитие и сътрудничество към Швейцарския институт за професионално образование и 
обучение. 

160 913 165191 
183339 

204 812 

40 191 44532 41343 44 908 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.  

Намерили работа чрез посредничеството на дирекции „Бюро по труда”  
Намерили работа без посредничество на дирекции „Бюро по труда”  
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Проведени са 122 трудови борси, от тях 53 специализирани. На тях са присъствали 1 694 

работодатели, обявени са 11 549 свободни работни места (СРМ) и са участвали 21 453 

търсещи работа лица, от които работа са започнали 10 637.  

Функционирали са 494 изнесени работни места, които имат за цел да улеснят достъпа на 

безработни лица от отдалечени населени места до услугите на АЗ. По този начин мобил-

ните екипи на ДБТ по населени места подпомагат безработните лица да си намерят по-

бързо работа. 

Резултатите на АЗ в устройването на безработни лица се подобрява в резултат на подоб-

ряване на административния капацитет и услугите, предоставяни от бюрата по труда. 

През 2013 г. са организирани 4 400 обучения за служителите на АЗ. През юни 2013 г. е 

актуализирана методиката за извършване на контролна дейност. Нейното прилагане оп-

тимизира и повишава качеството на контролната дейност, а оттам и на дейността на те-

риториалните поделения на АЗ.  

През 2013 г. продължи работата за въвеждане на система за прогнозиране на потребнос-

тите на работна сила с определена квалификация, като през юли 2013 г. МС прие механи-

зъм за включване на резултатите от прогнозите за търсенето и предлагането на труд в 

България при разработване и провеждане на държавната политика. През февруари 

2014 г. бяха представени първите резултати от модела относно тенденциите за развитие 

на пазара на труда. Изготвени са средносрочни прогнози за 120 професии и 35 икономи-

чески дейности и дългосрочни прогнози за 9 класа професии и 18 икономически дейнос-

ти. В МТСП ще работи специализирано звено, което ще провежда изследването, като ре-

зултатите ще се използват за провеждане на ефективни политики в областта на образо-

ванието, обучението, социалното включване и заетостта.  

През 2014 г. АЗ ще работи за предоставяне на по-индивидуализирани, електронни услуги 

и за разширяване на пазарната ниша към сегмента на по-качествените работни места. Ще 

продължи да се въвежда услугата тип “едно гише” за всички заинтересовани лица, което 

ще поощри участието на неактивните и обезкуражените лица, като към момента 76 от 98 

ДБТ прилагат този принцип. 

От 2014 г. ще бъде възможно подаване на заявление за регистрация от търсещите работа 

лица и подаване на заявка-спецификация за свободно работно място от работодателите 

по електронен път. 

След стартиране на 490 „ателиета за търсене на работа”, поетапно ще се премине към 

внедряване на „ателиетата за търсене на работа“ във всички ДБТ в страната. Целта е те да 

се превърнат в предпочитано място за безработни лица, работодатели и социални парт-

ньори в процеса за предоставяне на услуги по професионално ориентиране, съпътствани 

с психологическо консултиране и формиране на мотивация за участие в учене през целия 

живот.  
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2.3.3 Активни политики по заетостта по национални схеми 

През 2013 г. със средства от държания бюджет е осигурена субсидирана заетост на 62 190 

безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда, или с 43% повече 

спрямо 2012 г. В обучение, финансирано със средства от държавния бюджет през 2013 г. 

са включени близо 1 600 лица повече спрямо броя им за 2012 г. Изразходваните през 

2013 г. средства от държавния бюджет са с 37% повече спрямо 2012 г., като увеличението 

се дължи на допълнително отпуснатите 30.6 млн. лв. за субсидирана заетост на уязвими-

те групи на пазара на труда. 

През 2014 г. стартира изпълнението на 4 нови национални програми за активиране на 

безработни лица, по които се предвижда 400 лица да бъдат включени в заетост, а 2 300 

лица в обучение. Общо предвидените средства за реализация на програмите са около 1.9 

млн. лв. 

 През 2014 г. ще стартира изпълнението на нова програма за заетост и обучение на 

безработни лица – „Клио”, чиято цел е осигуряване на обучение, последваща зае-

тост и социална интеграция на безработни лица чрез разкриване на работни места 

в дейности по опазване, поддържане, реставрация и обслужване на обекти – нед-

вижимо културно наследство.  

 Съвместно с Министерство на земеделието и храните и Агенцията по горите ще се 

изпълнява Национална програма „Възобновяване и опазване на българската гора“ 

за осигуряване на заетост на продължително безработни лица чрез разкриване на 

работни места в дейности за възобновяване, опазване на държавния горски фонд 

и подобряване на екологичната обстановка в страната.  

 Ще се прилага Национална програма за интеграция на бежанци, която е насочена 

към обучение по български език и професионално обучение на лица, придобили 

статут на бежанец или хуманитарен статут, с оглед последващо включване в зае-

тост.  

 Посредством реализиране на Програма за обучение на безработни лица на соци-

ално подпомагане се цели повишаване на пригодността за заетост на лицата чрез 

включването им в обучения, водещи до повишаване на уменията и квалификация-

та. 

С допълнение на НПДЗ 2014 г.13 е одобрена Национална програма „Сигурност“. Програ-

мата цели ограничаване на безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности по 

опазване на обществения ред в населени места с високо равнище на безработица. По 

програмата в заетост ще бъдат включени 5000 лица.  

Повишаване на ефективността и ефикасността на активните политики на пазара на труда 

ще се постига на база резултатите от стартиралия през 2013 г. проект „Извършване на 

оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства 

от държавния бюджет”. В изпълнение на проекта се провеждат 2 изследвания, едното за 

                                                           

13
  Решение на МС №172 от 27 март 2014 г.  
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оценка на нетния ефект от активната политика на пазара на труда, като при него обект на 

оценка са програмите и мерките, включени в НПДЗ за 2011 г. Второто изследване е за 

последващата оценка на всички елементи на активната политика на пазара на труда, в 

следните направления: насоченост, релевантност към Стратегия „Европа 2020”, иконо-

мичност, ефективност и ефикасност.  

2.3.4 Минимални осигурителни прагове 

За втора поредна година при определянето на минималните осигурителни доходи (МОД) 

по икономически дейности и квалификационни групи професии за 2014 г. е възприет 

принципът за запазване на МОД в случай, че няма сключено споразумение между предс-

тавителите на работодателите и на наетите. По този начин е гарантирано, че увеличава-

нето на МОД става със съгласието на заитересованите страни, отразява спецификата на 

браншовете и възможностите на фирмите за запазване на заетостта и разкриване на но-

ви работни места. Очаква се до април 2014 г. да бъдат готови и първите резултати от про-

вежданото от МТСП изследване относно влиянието на минималните осигурителни праго-

ве върху заетостта. 

Основни изводи от регионален анализ за влиянието на минималните осигурител-

ни прагове върху пазара на труда (МФ) 

Въз основа на анализ на регионалните макроикономически тенденции по отноше-

ние на БВП на глава от населението, производителност на труда, инвестиции, до-

ходи и безработица е направен извод, че независимо от различията в икономичес-

кото развитие делът на разходите за труд е приблизително еднакъв по региони. 

Тъй като нивата на заплатите са по-ниски от средните за страната във всички 

региони, с изключение на Югозападния регион, където разликата е положителна, 

съпоставимият дял на разходите за труд се свързва с влиянието на другите разхо-

ди за труд, извън фонд работна заплата. На тази основа са избрани три региона – 

Северозападен, Северен централен и Североизточен, в които да се анализира влия-

нието на минималните осигурителни доходи (МОД), тъй като те се характеризи-

рат с най-слабо икономическо развитие и най-високи нива на безработица. Анали-

зът се фокусира върху отраслите, които съсредоточават най-голям брой осигурени 

на МОД лица, като търговия, хотели и ресторанти, строителство. Предварител-

ните резултати показват, че в дейностите търговия, и хотели и ресторанти е 

възможно да се наблюдава негативен ефект от повишението на МОД в периода от 

2009 г. насам. Средното повишение на МОД за този период и в двете дейности изп-

реварва увеличението на МРЗ, с тенденция за по-високи темпове на нарастване на 

минималния доход при лицата с по-ниска квалификация и тези без квалификация. 

Независимо от временното възстановяване през 2011 г. в положителната динами-

ка на осигурените в най-голямата група за тези дейности – персонал, зает с услуги 

за населението, охрана и търговия, за целия наблюдаван период изменението в 

броя на декларациите е на отрицателна територия. Сравненията на МОД и сред-

ния осигурителен доход (СОД) за дейностите в съответния регион със средните за 

отрасъла за цялата икономика показват, че нивата на МОД са приблизително ед-

накви със средните за отрасъла, докато нивата на СОД са значително по-ниски, ко-
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ето е особено видно при по-високите степени на квалификация. Така по-ниските ни-

ва на заплащане са причина както за недостига на висококвалифициран труд, така 

и за по-високата безработица в тези региони. Наред с това, при еднакви равнища 

на МОД по професии спрямо средните за отрасъла и по ниски равнища на СОД, ед-

наквото повишение на осигурителните прагове налага допълнителни разходи там, 

където заплатите са по-ниски от средните, а по-ниското ниво на заплащане в те-

зи области се обуславя от по-слабото им икономическо представяне. За разлика от 

търговията и хотелите и ресторантите, в строителството може да се говори за 

негативно влияние на МОД само през 2009 г. Строителството е сериозно засегна-

то от свиването на капиталовите потоци и високите растежи на МОД през тази 

година, при понижени приходи, са оскъпили цената на използвания труд, в резул-

тат на което са допринесли за понижението на осигурените лица. След 2009 г. оба-

че МОД не се повишава, а СОД намалява, което дава индикации за използване на не-

пълно работно време като форма на заетост. Така, след първоначалната инерция 

през 2009 г. и повишаването на нивата на МОД към СОД, работодателите са за-

почнали да реагират с намаление на осигурителния доход и понижението на декла-

рациите се свързва най-вече със свитото търсене. С други думи, ако е имало нега-

тивен ефект върху оптимизацията на разходите от по-високите прагове през 

2009 г., от 2010 г. той започва да се коригира, а през 2012 г. в голяма част от об-

ластите вече се наблюдава и възстановяване в броя на декларациите. 

 

2.3.5 Достъпност и ефективност на социалните трансфери  

С цел подобряване целенасочеността на социалните помощи и гарантиране на адекват-

ни устойчиви социални плащания, през 2013 г. бяха предприети следните действия: 

 Създадена е правна възможност за запазване на размера на енергийната помощ 

от предходния отоплителен сезон14, като се отчитат настъпилите промени в цената 

на електроенергията за битовите потребители и се гарантира по-добрата социална 

защита на най-уязвимите социални групи.  

 Създадени са условия за достъп до публични здравни услуги 15 на лица, които ня-

мат доход и/или лично имущество, което им осигурява участие в здравноосигури-

телния процес и право на медицинска помощ в болнично лечебно заведение в 

страната; 

                                                           

14
  С Наредба № РД07-6/25.10.2013 г. за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за услови-

ята и реда за отпускане на целева помощ за отопление. 
15

  ПМС 313 от 27 декември 2013 г. за изменение и допълнение на ПМС № 17 от 2007 г. за определяне на 

условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за 
болнична помощ на лица, които нямат доход и /или лично имущество, което да им осигурява участие в 
здравноосигурителния процес. 
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 Увеличен е размерът на обезщетението16 за отглеждане на дете от 1 до 2 г. от 240 

лв. на 310 лв., а от 1 януари 2014 г. размерът на обезщетението е 340 лв.; 

 Увеличена е със 100 лв. (на 250 лв.) еднократната целева помощ за ученици, запи-

сани в първи клас на държавно или общинско училище през учебната 

2013/2014 г.17 Чрез тази помощ са подкрепени семействата на над 48 000 първок-

ласници, за да могат те да получат равен старт в училище; 

 Въведени са 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 (на 50 лв.), за 

дете с трайни увреждания (на 100 лв. или в размер на 200% от помощта за второ 

дете) и за дете-близнак (на 75 лв. или в размер на 150% от помощта за второ дете). 

С държавния бюджет за 2014 г. размерът на месечната добавка за деца с трайни увреж-

дания се увеличава от 217 лв. на 240 лв. 

Табл. 2: Получатели на социална помощ от съответния вид, брой 

Социални помощи 2012 г. 2013 г. 2014 г. (по план) 

Месечни помощи на лица и се-
мейства 

49 676 ср.м. брой 
лица и семейства 

49 921 ср.м. брой 
лица и семейства 

57 400 ср.м. брой 
лица и семейства 

Отпуснати еднократни помощи 7 709 брой случаи 7 758 брой случаи 8 500 брой случаи 

Отпуснати целеви помощи за на-
еми по ЗСП  

205 средномесечен 
брой случаи 

226 средномесечен 
брой случаи 

265 средномесечен 
брой случаи 

Отпуснати целеви помощи за 
отопление 

210 711 брой случаи 
за отоплителен се-
зон 2012/2013 

251 876 брой случаи 
за отоплителен се-
зон 2013/2014 

270 000 брой случаи 
за отоплителен се-
зон 2014/2015 

Отпуснати целеви средства за 
болнична медицинска помощ за 
диагностика и лечение 

3 019 брой лица 4 357 брой лица 3 000 брой лица; 
 

 

През 2014 г. ще продължи насърчаването на трудовата заетост на подпомаганите трайно 

безработни лица в трудоспособна възраст с цел намаляване на броя на пасивните потре-

бители на социални помощи и създаване на възможност за пренасочване на ресурсите 

към хората, които имат най-голяма нужда от тях.  

2.3.6 Достъпност и ефективност на социалните услуги за деца и възрастни 

През последните няколко години системата на социалните услуги се разшири благодаре-

ние на реформите, насочени към подобряване на планирането, деинституционализация 

на услугите за деца18, както и предоставянето на повече услуги в общността за деца, въз-

                                                           

16
  Закон за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 

57, в сила от 29.06.2013 г.) 
17

  ПМС 135 от 21 юни 2013 г. 

18
  Петте проекта, заложени в Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализа-

ция на децата в Република България“ 
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растни хора и хора с увреждания. Към декември 2013 г. броят на социалните услуги в 

общността е 781, което е увеличение с 62 услуги спрямо същия период на 2012 г. Броят 

на специализираните институции за деца е намалял от 91 на 77, а броят на специализи-

раните институции за възрастни хора и хора с увреждания е намалял от 162 на 160. 

По стартиралия Проект за социално включване, финансиран чрез държавно гарантиран 

заем от МБВР в размер на 61.4 млн.лв, през 2013 г. продължи обновяването и модерни-

зацията на оборудването в центровете за интегрирани услуги за ранно детско развитие. 

Към края на януари 2014 г. приключиха 83 от общо 85 договора за извършване на СМР на 

стойност 17.8 млн. евро. В рамките на посочения период са въведени в експлоатация яс-

лени и градински групи с нови 1107 места в 17 общини.  

Към края на февруари 2014 г. функционират 194 социални услуги в общността и 220 услу-

ги от резидентен тип за възрастни хора и хора с увреждания. Намален е капацитетът на 

81 домове за стари хора и е закрита 1 специализирана институция за хора с увреждания. 

С приемането на Националната стратегия за дългосрочна грижа19 се поставя за цел съз-

даване на условия за независим и достоен живот за възрастните хора и хората с увреж-

дания чрез подобряване на достъпа до социални услуги и тяхното качество, както и зак-

риване на всички функционално остарели и неотговарящи на потребностите специализи-

рани институции за възрастни хора и хора с увреждания. С изпълнението на стратегията 

ще се осигури и комплексна подкрепа на семействата, полагащи грижа за възрастни хора 

и хора с увреждания. Предстои разработване на План за действие за изпълнение на стра-

тегията до края на 2015 г.  

Предстои разработването на нов Закон за социалните услуги в периода 2014-2015 г. с 

оглед подобряване на системата за предоставяне и финансиране на социалните услуги, 

подобряване на планирането и качеството на услугите и разработване на системи за мо-

ниторинг и контрол на ефективността и ефикасността на предлаганите услуги.  

2.3.7 Национална стратегия за интегриране на ромите  

 Институционални мерки за изпълнение на стратегията 

С оглед осигуряване на конкретни резултати от изпълнението на Националната стратегия 

на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.), през март 2013 г. бяха 

изготвени 28 областни стратегии и 220 общински планове за действие. Беше подобрен 

механизмът за изпълнение на стратегията чрез промени на Правилника за устройството и 

дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси (НССЕИВ)20 от декември 2013 г. Създаде се Комисия за изпълнение на стратегия-

та, която има за цел да наблюдава изпълнението на заложените мерки и постигането на 

резултати по приоритетите на стратегията, да предлага промени в правната рамка, подк-

репящи изпълнението й и да планира ресурсното обезпечаване на политиката за интег-

рация на ромите. Към комисията функционират две междуведомствени работни групи – 

за ресурсно подпомагане и за мониторинг на изпълнението и правни промени.  
                                                           

19
  РМС № 2 от 7 януари 2014 г. 

20 
 ПМС №276 от 6 декември 2013 г. 
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До края на 2014 г. предстои да бъдат изготвени нови общински планове за действие и да 

се разработи втория период на Плана за действие по изпълнение на стратегията. Съглас-

но българското законодателство статистически данни по етнически признак не се съби-

рат21. Поради това се предвижда до 2017 г. да бъде разработена система за мониторинг 

на изпълнението на стратегията, която да съдържа подходящ набор от показатели, с кои-

то да се следи за реалната ефективност на изпълнението на мерките, заложени в страте-

гията. 

 Изпълнение на мерки по приоритетите на стратегията 

По приоритет „Образование” в резултат на предприетите мерки за превенция на отпада-

нето и ранното напускане на образователната система е намалял броят на преждевре-

менно напусналите училище. Тъй като най-честите причини за отпадането са отсъствия, 

слаб успех и социални и/или семейни причини може да се счита, че мерките таргетират в 

голяма степен деца и ученици от ромски произход22. Най-голям е броя на отпадналите в 

прогимназиалния етап на основното образование (V – VIII клас) – 2122 ученици през 

учебната 2012/2013 г., като се отчита намаление с около 7% спрямо учебната 2011/2012 г.  

По приоритета „Заетост“, през 2013 г. чрез изпълнение на различни програми, проекти и 

насърчителни мерки е осигурена заетост на 14 670 лица, като броят на включените лица 

за повишаване на пригодността им за заетост и квалификация е 9 928. Най-много са за-

почналите работа лица по НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 8 110 

лица, на първичния пазар на труда са започнали работа 3 979 безработни лица, по ОПРЧР 

– 1 543 лица, а започналите работа лица по насърчителни мерки по ЗНЗ са 309. Лицата от 

ромски произход участват и в схеми за заетост и обучение, които не са конкретно насо-

чени към тази целева група23. През 2014 г. АЗ предвижда да подобри директния контакт с 

търсещите работа лица от ромски произход чрез провеждане на специализирани трудо-

ви борси за безработните от ромската общност. 

По приоритета „Здравеопазване“ са проведени профилактични прегледи и изследвания в 

населени места с предимно ромско население чрез използването на 23 мобилни кабине-

ти, като са извършени 11 453 прегледа за 2013 г. Извършени са 905 имунизации на деца 

от 0-18 г. възраст с непълен имунизационен статус, съобразно Националния имунизацио-

нен календар. По програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” са обхванати 23 121 

представители на ромската общност, а по програма „Укрепване на националната прог-

рама по туберкулоза в България” – 19 382 лица. През 2014 г. за подобряване достъпа на 

ромите до здравните и социалните служби и преодоляване на дискриминационните наг-

ласи към тях ще продължи да се прилага моделът на здравните медиатори. Предвижда 

се да бъдат назначени 150 здравни медиатори, а за 2015 г. се очаква броят им да се уве-

личи на 170. 

                                                           

21
  Изключение прави Преброяването на населението и жилищния фонд, при спазване на принципа на доб-

роволност в декларираната етническа принадлежност 
22

 В системата на образованието в България не се събира информация по етнически признак и поради това 

оценката е приблизителна.   
23

  Схемата по ОПРЧР „Вземи живота си в свои ръце“, в регионалните програми, схеми „Развитие” и „Подкре-

па за заетост” и др. 
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В приоритет „Жилищни условия” през 2014 г. ще продължи строителството на новите 213 

социални жилища в общините Видин, Дупница и Девня, които ще облагодетелстват око-

ло 900 представители на неравностойни групи, включително и роми.  

2.4 Специфична за страната препоръка 4 

2.4.1 Промени в училищното образование  

 Нов Закон за училищното образование 

Новият Закон за училищното образование е изключително важен за осъвременяването 

на училищното образование, така че то да отговори на нуждите на ученици, родители, 

учители и пазара на труда като цяло. Продължава работата на създадената през юли 

2013 г. работна група за актуализация на проекта на нов Закон за училищното образова-

ние. Преработката на проекта на новия закон е насочена към въвеждането на допълни-

телни критерии за качество, както и към подобряване на достъпа до образование. Прие-

мането на новия закон от НС е планирано за 2015 г., поради което разработването на съ-

ответната подзаконова нормативна уредба е предвидено за 2016 г. В тази връзка, съоб-

разените с новия закон образователни изисквания ще бъдат приложени от учебната 

2016/2017 г. 

 Включващо и приобщаващо образование и обучение   

През 2012 г. преждевременно напусналите училище в България на възраст 18-24 г. възли-

зат на 12.5% при средна стойност от 12.8% за ЕС-27. За предотвратяване на ранното на-

пускане на образователната система се изпълняват редица програми и мерки, повечето 

от които стартират в периода 2011-2012 г. и чийто ефект върху преждевременното напус-

кане се очаква да се прояви през 2014-2015 г. Програмите и мерките включват: 

 програми за работа в мултикултурна среда и програми за работа с деца и ученици 

със СОП - през 2013 г. 1 372 училища извършват извънкласни дейности, като в тях 

са включени 183 714 ученици (около 30% от всички учащи в общообразователни 

училища), а 27 569 лица участват в мерки, насочени към превенция на ранното от-

падане от училище. 

 по програмите за работа с деца и ученици със СОП се изпълняват мерки, насочени 

към отваряне на образователната система, с оглед осъществяване на включващо 

обучение - през 2013 г. в общото образование са интегрирани 13 241 деца и уче-

ници със СОП (т.е. с 9.6% повече деца и ученици със СОП спрямо предходната го-

дина), като 2072 образователни институции детски градини и училища предлагат 

програми за интегриране на деца със СОП, в т.ч. 84 пилотни общообразователни 

училища. С цел ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения е про-

веден скрининг тест на 6 051 тригодишни деца в 990 детски градини и ОДЗ (около 

11% от децата в съответната възраст, посещаващи детски градини). Предстои по-

пуляризиране на добрите практики в процеса на включващо обучение, вкл. и на 

новия модел на функциониране на помощно училище-интернат до края на октом-

ври 2014 г. 
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Освен изложените тук мерки за промени в училищното образование, към Националните 

цели за образование в изпълнение на стратегия „Европа 2020“ (виж мерки в част 3.4) са 

описани накратко и останалите текущи промени в училищното, професионалното и вис-

шето образование, които следва да модернизират системата на образование в България 

и да я адаптират към нуждите за развитие на икономиката. По този начин ще се отговори 

и на предизвикателства на пазара на труда, установени в рамките на процедурата по 

макроикономически дисбаланси през 2014 г.       

2.4.2 Съответствие на висшето образование с нуждите на пазара на труда и за-

силване на сътрудничеството образование-наука-бизнес  

Изготвен е проект на Стратегия за развитие на висшето образование в Република Бълга-

рия 2014-2020 г., който е в процес на обществено обсъждане. В нея са залегнали мерки, 

целящи реформиране на висшето образование с оглед синхронизирането му с другите 

национални политики, повишаване на конкуренцията между висшите училища на база 

професионална реализация на студентите, адаптиране на приема по специалности в съ-

ответствие с нуждите на пазара на труда и засилване на връзката образование-бизнес-

наука. Приемането на стратегията от НС е планирано за май 2014 г. 

Продължава изпълнението на стартиралия през 2012 г. проект за актуализиране на 

учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда, финансиран по 

ОПРЧР. Изпълняват се 50 проекта с висши училища, като общият бюджет на проекта е 

увеличен до 11.8 млн. лв. Проектите ще укрепят връзката между висшите училища на ни-

во академични ръководства и на ниво факултети с работодателски организации, големи 

предприятия и ключови експерти. Те съвместно предефинират и актуализират образова-

телните програми в системата на висшето образование, допринасяйки за повишаване 

качеството на обучението и за подготовка на специалисти, конкурентни на трудовия па-

зар, отговарящи на потребностите на бизнеса и практиката. Друг важен резултат по про-

екта е осъвременяването на бакалавърската степен чрез въвеждане на специалности, 

пряко работещи за бизнеса. Целта е диверсифициране на образователния продукт, на 

общо обучение по специалността в първите 3 до 4 семестъра от подготовката и две годи-

ни тясно профилиране за ориентирането му към практиката. 

В рамките на проекта „Наука и бизнес” по ОПРЧР е изградена интерактивна платформа, 

стартирала през април 2013 г., която осигурява място за среща на науката и бизнеса с цел 

изграждане на партньорства и съвместна работа по проекти. Тя дава възможност за бърз 

и лесен достъп до важни информационни масиви в национален план: Българско патент-

но ведомство, Регистър на научната дейност в България и Национален Център за инфор-

мация и документация и обобщава в максимална степен наличната информация. Създа-

ден е национален бюлетин за наблюдение на състоянието на връзките между бизнес и 

наука. Разработени са 12 бюлетина, които са публикувани на интернет страницата на 

проекта. Подкрепени са над 250 млади учени за обучение във високо иновативни комп-

лекси, проведени са 3 научни школи и 3 научни борси, подкрепени са над 150 публика-

ции в чуждестранни издания, както и 20 индексирани списания.  
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2.4.3 Здравна реформа  

На 3 април 2014 г. е приета Национална здравна стратегия 2014-2020 г. от Парламентар-

ната комисия по здравеопазване, заедно с Плана за действие към нея24. Стратегията 

включва 8 приоритетни области.  

Промените, които ще доведат до подобряване на достъпа на населението до качествени 

здравни услуги, са насочени към: 

 Подобряване ефективността на болничната помощ 

Важна мярка за преодоляване на неравенствата е създаването на условия за гарантиране 

на „базисна“ медицинска помощ за населението в труднодостъпни и отдалечени реги-

они. По нея ще бъдат субсидирани 51 общински болници. За нейното изпълнение МЗ, 

съвместно с НСОРБ, изготви промени в методиката, уреждаща реда и критериите за суб-

сидиране. Актуализирани са медицинските стандарти, утвърдени с наредби на министъ-

ра на здравеопазването, с оглед съобразяване на изискванията на нивата на компетент-

ност на болничните структури с потребностите на обслужваното население, за гаранти-

ране на базова медицинска помощ, кадрова и апаратурна обезпеченост. Извършен е 

преглед на изискванията в медицинските стандарти само за първо ниво на компетент-

ност, при гарантиране необходимото качество на медицинската дейност най-вече в тези 

медицински специалности, които са необходими и се изпълняват в малките общински 

болници. 

Изготвени са промени в нормативния механизъм за създаването и актуализирането на 

Националната здравна карта (НЗК). Те са залегнали сред новите мерки в Закона за лечеб-

ните заведения за оптимизиране функционирането и подобряване на контрола на 

здравната система. Възприета е нова концепция за съдържанието и механизмите за ре-

ализация на НЗК. Предвижда се разкриването на ново лечебно заведение за болнична 

помощ да става единствено в случай, че получи одобрение от министъра на здравеопаз-

ването още на ниво инвестиционно намерение. Разработва се методика за областни 

здравни карти, която ще бъде апробирана в няколко типологично избрани области, както 

и методика на НЗОК за сключване на договори с лечебни заведения според потребности-

те, определени в НЗК. 

Продължава изпълнението на мерките за подобряване на инфраструктурата и оборуд-

ването на лечебни заведения, утвърдени съгласно Концепцията за преструктуриране на 

болничната помощ. По ОПРР 2007-2013 се модернизира и обновява инфраструктурата на 

лечебните заведения с над 51% държавна собственост като е договорен целия предви-

ден в програмата ресурс в размер на 147 млн. лв. 

                                                           

24
  Освен това, е подписано споразумение с МБВР за предоставяне експертна техническа помощ относно 

анализ и диагностика на състоянието на финансирането на здравеопазването в България и разработване 
на варианти за реформи, изготвяне на проект на план за действие за прилагане на системата на диагнос-
тично-свързаните групи и анализ и препоръки за реформиране на фармацевтичния сектор. 
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 Оптимизиране на спешната помощ 

Разработена е Стратегия за развитието на спешната медицинска помощ 2014-2020 г., 

която е обсъдена с отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в сектор здравеопаз-

ване. В нея ясно са регламентирани спешните и неотложни състояния, взаимоотношени-

ята между центровете за спешна медицинска помощ и другите лечебни заведения, както 

и специализацията на работещите в сферата на спешната помощ. Предвидени са дейст-

вия за подобряване на отношенията между националната система за спешни повиквания 

с единен европейски номер 112 и спешна медицинска помощ. В тази връзка се планира и 

обучение на служителите в системата на спешната медицинска помощ. 

Акцент в стратегията е създаване на спешни приемни отделения в 28 центъра за спешна 

медицинска помощ (ЦСМП), изграждане на 11 спешни болнични комплекси от първо ни-

во, които имат възможности за обслужване на 90% от спешната патология, 16 болнични 

комплекси от второ ниво, които да покриват 60% от спешната патология и 204 спешни 

отделения към специализирани болници с национално значение, които да обслужват 

определени патологии.  

През 2014 г. се стартира с обновяването на 35 спешни приемни отделения в отдалечени 

труднодостъпни райони с по-голяма безработица и бедност, включително спешно при-

емно отделение в национален център по спешна медицина, за които са отпуснати 12 

млн. лв. 

 Оптимизиране на разходите за лекарствени продукти 

През 2013 г. е реализирана икономия в размер на 15 млн. лв. от намаляване цените на 

лекарствените средства. До октомври 2014 г. ще бъде финализирана Концепцията за ле-

карствената политика, чиято основна задача е създаването на ясни правила за участни-

ците на фармацевтичния пазар. Ще се анализира състоянието на достъпа на населението 

до  лекарствени продукти, като се отчете динамичността на процесите, които влияят вър-

ху развитието на аптечната мрежа. В краткосрочен план ще се търси и по-гъвкав начин за 

договаряне на лекарствата, а в дългосрочен – рационализация при изписването на ле-

карствата. 

За подобряване ценообразуването на здравните услуги се предприемат мерки за об-

вързване на ценообразуването с резултатите. 

 Стратегическо планиране във финансирането на болнични дейности 

През 2014 г. е предвидено да започне замяната на модела за пасивно реимбурсиране с 

модел на финансиране по методология за стратегическо планиране при финансирането 

на медицински дейности от НЗОК. До настоящия момент се реимбурсират извършени 

вече дейности, без да е осъществен предварителен процес на договаряне. Методология-

та следва да възстанови договорното начало по отношение на здравните услуги, което да 

се базира на стратегическо планиране, основано на обективни критерии и наличен фи-

нансов ресурс. Процесът на стратегическо планиране във финансирането на болнични 

дейности ще стартира с изготвянето на методологията, като следващите стъпки включват 

договаряне с лечебните заведения и съответно заплащане основано на методологията. 
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 Подобряване контрола върху дейността на лечебните заведения за болнич-

на помощ чрез осъществяване на съвместни проверки за спазване на прави-

лата за добра медицинска практика 

През 2014 г. се предвижда създаване на правна възможност за извършване на съвместни 

проверки за спазване на правилата за добра медицинска практика, правилата за добрата 

фармацевтична практика, правилата за добра практика, на утвърдените медицински 

стандарти, на Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор, осъ-

ществявани от РЗОК, Изпълнителна агенция „Медицински одит“, регионалните здрави 

инспекции и съсловните организации на лекарите, на лекарите по дентална медицина, 

на магистър-фармацевтите и на медицинските сестри, акушерките и асоциираните меди-

цински специалисти.  

При констатиране на нарушения ще се налагат санкции от органа , на когото със закон са 

възложени съответните контролни правомощия. Съвместните действия ще доведат до 

повишаване на качеството на процесите по осъществяване на контрол върху изпълните-

лите на медицинска помощ, заплащана от НЗОК. 

 Изработване на нов медицински стандарт по обща медицина с цел подобря-

ване на качеството в първичната помощ  

Подобряването на достъпа до извънболнична медицинска помощ ще се постигне чрез 

създаване на стандарт по обща медицина, както и чрез преразглеждане на медицински-

те стандарти по специалности относно дейностите, които се изпълняват в болничната и 

извънболничната помощ. Изпълнението и на двете мерки е планирано за 2014 г. и е на-

сочено към повишаване качеството на здравните услуги и ефективно разходване на 

средствата. 

Стандартът по обща медицина конкретизира изискванията на общите стандарти за качес-

тво в зависимост от специфичните условия на общата медицинска практика. Той единст-

вено е задължителен за изпълнение в първичната медицинска извънболнична помощ. 

Стандартът ще допринесе за подобряване качеството на първичната извънболнична ме-

дицинска помощ, която е вход към системата на здравеопазването. Това следва да пов-

лияе на разходите на последващите нива в системата – специализирана и болнична ме-

дицинска помощ. 

 Преразглеждане на медицинските стандарти за болнична и извънболнична 

помощ 

Преразглеждането на медицинските стандарти е свързано със създаване на нормативни 

правила за извършване на болнична помощ само, когато лечебната цел не може да се 

постигне с извънболнично лечение. Това може да се реализира посредством извеждане 

на медицински дейности от болничната и извънболничната помощ. Очаква се по този 

начин да се намали броя на хоспитализациите, с което да се намали разходът за болнич-

на помощ.  

По отношение достъпа и качеството на предлаганата медицинска помощ спешно бяха 

изготвени изменения в нормативната база, определяща дейността на НЗОК – наредби за 

основните пакети извънболнична и болнична помощ, за профилактичните прегледи и за 
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диспансеризацията. Основен акцент в тях са изнасянето на дейности от болничната в из-

вънболничната помощ, подобряването на комплексното диспансерно наблюдение на 

хронично болни лица, както и грижите за бременните и децата. 

2.5 Специфична за страната препоръка 5 

2.5.1 Намаляване на бюрокрацията  

До края на 2014 г. продължава изпълнението на Втори план за действие за намаляване 

на административната тежест. В плана са заложени 167 мерки в пет области, с които ще 

се постигне 20% намаление на административната тежест за бизнеса, представляващи 

156 млн. евро спестени разходи за бизнеса годишно. Мерките са насочени към подаване 

на сведения по електронен и мрежов път, събиране на данни от други държавни органи 

вместо от бизнеса, премахване на задължения, разработване на инструкции, опростява-

не на терминологията и намаляване на сложността на нормативните разпоредби.  

В периода август 2013 г. – февруари 2014 г. са приети три пакета с общо 138 мерки за 

намаляване на регулаторната тежест на национално и общинско ниво. Към момента са 

изпълнени 8425 от всички мерки, които са идентифицирани съвместно с общините, неп-

равителствени организации и министерства. Очакваният ефект от приложението на мер-

ките е спестяване на гражданите и бизнеса на повече от 50 млн. лв. годишно.  

С изменения на Тарифата за държавните такси, са намалени таксите, събирани от Аген-

цията по вписванията за услуги по Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ и Имотния ре-

гистър. Намалението на таксите възлиза общо на 21%. С него годишно на гражданите и 

бизнеса се спестяват разходи в размер на около 4,1 млн. лв. С 20 на сто са намалени 

държавните такси на 4 услуги, в случаите когато услугите се предоставят по електронен 

път. 

Към март 2013 г. беше разработена Концепция за нов закон за таксите, включително 

оценка на въздействието на Концепцията в бюджетен и социално икономически аспект и 

отражение на Концепцията върху специалното законодателство. В процес на разработва-

не е проект на нов Закон за държавните такси и необходимите за неговото приложение 

подзаконови актове, който се очаква да приключи през септември 2014 г. 

Понастоящем 22 мерки са включени в законопроекти, разглеждани от Народното събра-

ние. Предложено е отпадането на такса за издаване на удостоверение за наличие или 

липса на задължение към общините, на категоризацията на самостоятелните заведения 

за хранене и развлечение, както и на изискванията за предоставяне на удостоверителни 

документи за данни и информация, които вече са събирани от други административни 

органи и организации. 

С приетите изменения на АПК започна мащабна административна реформа за въвеждане 

на комплексно административно обслужване. Предвижда се заявителят (гражданин, 

                                                           

25
  Виж „Списък с реализираните мерки за намаляване на административната и регулаторна тежест“ - 

http://www.government.bg/fce/001/0211/files/010414_Spisak.pdf 
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бизнес) да подава единствено заявление, без да носи други документи. Административ-

ните органи (в това число органите на съдебна власт и общините) се задължават да при-

лагат комплексно административно обслужване. Администрациите се задължават да 

предоставят по служебен път информацията, необходима на друга администрация за 

предоставяне на услуга, в тридневен срок. Разширява се достъпа до услугите чрез въвеж-

дане на възможност за заявяване на услугата и по пощата, както и възможност за комби-

ниране на различните канали (електронен път, лицензиран пощенски оператор и на ги-

ше). 

Други 90 мерки, предстои да бъдат одобрени от Министерския съвет. Те ще доведат до 

облекчаване на процедури, отпадане на изисквания за предоставяне на документи и на-

маляване на срокове. Предложено е намаление на 9 такси за услуги, предоставяни от 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като таксата за издаване на ли-

ценз на Общността за превоз на пътните товари ще бъде намалена 4 пъти (от 2 000 лв. на 

500 лв.). Отпада нотариалната заверка при прехвърляне на собствеността на автомобили, 

което оставя годишно в гражданите и бизнеса около 24 млн. лв. 

Предстои Министерския съвет да разгледа и одобри ЗИД на Закона за устройството на 

територията, с който ще се реализират 13 мерки, насочени към опростяване и улесняване 

на строителни и инвестиционни процедури. 

До средата на трето тримесечие на 2014 г. ще започне изготвянето на нов секторен ана-

лиз за намаляване на административната тежест в най-критичните области. 

Освен за опростяване и премахване на административната и регулаторна тежест се реа-

лизират и мерки за предотвратяване създаването на нова регулаторна тежест за гражда-

ните и бизнеса. Мерките са свързани с въвеждане на задължителна оценка на въздейст-

вието на законодателни актове, приложение на разходо-ориентиран модел за определя-

не на общинските такси26, както и разработване на стандарти за основни видове услуги, 

предоставяни на общинско ниво. Тези мерки са залегнали в Стратегията за развитие на 

администрацията до 2020 г27.  

Въвеждането на предварителна оценка на въздействието има за цел да осигури после-

дователност и предвидимост в законодателството чрез ограничаване на честата промяна 

на закони и предотвратяване на несъответствия в нормативната уредба. Промените в 

Закона за нормативните актове ще бъдат приети до края на 2014 г. като едновременно с 

тях ще се въведе и изискване за МСП-тест28. Концепцията и механизмът за прилагане на 

МСП-тест бяха предложени за публично обсъждане до септември 2013 г.  

С оглед на намаляване на административната и финансова тежест за бизнеса и подобря-

ване спазването на данъчното законодателство, от началото на 2014 г. влезе в сила зако-

нодателна промяна, с която се въвежда облекчен режим на т.нар. „касова отчетност“ на 

                                                           

26
  Методиката е приета с ПМС №1 от 2012 г. 

27
  РМС №140 от 17 март 2014 г. 

28
  Приоритетна област на Акта за малкия бизнес и предварително условие за новия програмен период. 

Спешна мярка в Националната стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020 г. 



 

29 

регистрирани по ЗДДС лица. Мярката дава възможност лица, отговарящи на определени 

условия, да ползват облекчен режим за начисляване и внасяне на дължимия ДДС по дос-

тавки, а именно преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки 

и услуги от клиентите си. Очакваните ефекти от нея са свързани с намаляване на между-

фирмената задлъжнялост, подобряване ликвидността на МСП (ПМД 2014 г.), както и на-

маляване на данъчните измами.  

От началото на 2014 г. правителството предприе стъпки за оптимизиране на админист-

рацията, като към настоящия момент са закрити и/или преструктурирани шест админис-

тративни структури. Предвижда се закриването и на пет консултативни съвета. 

2.5.2 Стратегия за електронно управление  

Електронизацията на услугите ще допринесе за повишаване ефективността на админист-

рацията и по този начин за намаляване на бюрокрацията. През 2013 г. приключи изграж-

дането на Единната електронна съобщителна мрежа в държавната администрация29. До 

момента е автоматизиран обменът между 32 от общо 327 публични регистри на цент-

рално ниво, а електронен достъп е осигурен до 76.8% от тях30. Към момента едва 8% от 

администрациите предоставят услуги чрез Единния портал на електронното правителст-

во и 10% чрез портал, който е разработен за група администрации 31. Предстои премина-

ване към електронен архив до края на 2014 г.  

През март 2014 г. е приета Стратегия за развитие на електронното управление за периода 

2014-2020 г.32 Тя има за цел да отговори на редица изисквания за реалното предоставяне 

на административни услуги по електронен път, включително чрез усъвършенстване на 

законодателната рамка, която да осигурява добра координация между развитието на 

административните услуги и предоставянето на услуги по електронен път33. Понастоящем 

около 15% от администрациите предоставят услуги по електронен път, а едва 2% от тях 

предоставят комплексни административни услуги. Изпълнението на стратегията ще уве-

личи с 57% броя на предоставяните административни услуги по електронен път до 2020 г. 

като електронизацията ще засегне в най-голяма степен бюджетната сфера, земеделието 

и храните, бизнес средата и МСП. Към настоящата стратегия се разработва и пътна карта 

на база допълняемост на източниците на финансиране за всеки един от етапите в изг-

раждането на е-управление до 2020 г. 

                                                           

29  Изграждането се извършва чрез интеграция на съществуващите Национална мрежа на държавната адми-

нистрация (НМДА) към Министерски съвет и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) към ИА ЕСМИС. 
Проектът стартира с ПМС №8 от 23.02.2011 г. и се изпълнява от ИА ЕСМИС.  

30
  Източник: 2011-2014 Публични регистри – проект на Фондация Програма Достъп до Информация. С фи-

нансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа 
31

  Източник: Стратегия за развитие на електронното управление 2014-2020 г. 
32

 РМС № 163 от 21 март 2014 г. 
33

  Така например за 44.3% от регистрите на централно административно ниво и 11.8% от тези на регионално 
ниво има законово изискване да бъдат достъпни в електронен формат.  
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2.5.3 Законодателство за просрочени плащания  

Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащанията по търговски сделки е 

транспонирана в българското законодателство с промени в чл.303а и чл.309а на Търговс-

кия закон от март 2013 г.  

С актуализацията на бюджета за 2013 г.34 бяха разплатени 131.1 млн. лева просрочени 

плащания и задължения на държавата по вече сключени договори с бизнеса. От 1 юли 

2013 г. се въведе строга отчетност в процеса на възстановяване на ДДС, като ежемесечно 

се контролира спазването на 30-дневния срок за възстановяване на ДДС. В резултат на 

това, възстановеният ДДС за декември 2013 г. е 542 млн. лв. срещу 239 млн. лв. за същия 

месец на предходната година, изплатените лихви по забавени плащания са ограничени 

до 25 млн. лв. за първото полугодие на 2013 г., а през второто полугодие възстановява-

нето на ДДС се е извършвало в срок без изплащания на лихви за просрочия.   

За финансовото оздравяване и преструктуриране на държавните дружества в тежко фи-

нансово състояние е изготвен анализ от МФ през септември 2013 г. и се работи по проект 

на Закон за управлението на държавните предприятия. Една от основните цели на за-

конопроекта е промяна на политиката за изплащане на дивиденти от държавните предп-

риятия в съответствие с актуалното им финансово състояние и инвестиционни планове. 

Това ще подобри управлението им и ще създаде предпоставки за спазване на законода-

телството за просрочени плащания.  

Задълженията на държавните и общински болници (търговски дружества) са около 340 

млн. лв., като повече от 50% са към доставчици на лекарства и консумативи. При настоя-

щата събираемост на осигурителни вноски и неравномерната натовареност на лечебните 

заведения в страната, се наблюдава забавяне в реимбурсирането на предоставените 

здравни услуги, а оттам и натрупване на задължения на болниците. Като основна мярка 

за предотвратяване натрупването на задължения от болниците е смяната на модела на 

пасивно реимбурсиране на здравните услуги с модел на стратегическо планиране на 

болничните разходи, представен в частта за здравната реформа. 

В изпълнение на решение на МС от февруари 2014 г. в Националната статистическа про-

грама за 2014 г. е включено изготвянето на тримесечно извадково изследване на финан-

совите активи и пасиви. С него ще се осигури информация за стойността в края на триме-

сечието на касовите наличности и депозитите в чужбина, притежаваните дългови ценни 

книги и предоставените заеми, притежаваните акции и други форми на собственост, взе-

манията и задълженията, получените заеми и собствения капитал – общо 23 показателя. 

Обект на изследване ще бъдат нефинансови предприятия независимо от юридическата 

им форма. 

 

                                                           

34
  Приет от НС на 25.07.2013 г. 
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2.5.4 Качество на съдебната система  

Независимостта на съдебната система в България се гарантира чрез Конституцията (чл. 

117 (2)). Субективната оценка за независимост на съдебната система е трудно измерима. 

Въпреки това, за да се отговори на изискването за повече граждански контрол с проекта 

на актуализирана Стратегия за съдебната власт до 2020 г. се предвижда засилване учас-

тието на гражданското общество в избора на ръководни позиции в органите на съдебна-

та власт.Предстои обществено обсъждане на проекта на стратегията.   

С цел повишаване на общественото доверие и прозрачността, ВСС е въвел публичното 

обсъждане на кандидатурите за ръководни постове на органите на съдебната власт, 

като магистрати, НПО, висши училища и научни организации могат да представят стано-

вища за кандидата, включващи въпроси, които могат да му бъдат поставяни. 

Развитието на е-правосъдие, както е заложено в актуализираната Стратегия за развитие 

на електронното управление за периода 2014-2020 г., ще подобри възприятието на граж-

даните и бизнеса за ефективността на съдебната система. Предстои изграждането на 

единен портал за е-правосъдие в рамките на проект по ОПАК, осъществяван от ВСС. Пре-

доставянето на повече електронни услуги на гражданите и бизнеса ще доведе както до 

спестено време на ползвателите им, така и до сериозна икономия на бюджетни средства. 

Основно мерките в съдебната система са насочени към подобряване на качеството. От 

постъпилите през 2013 г. в Инспектората на ВСС 806 броя заявления за установяване на 

нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок са изготвени 

435 констативни протокола. От тях 171 (т.е. 39%) са основателни. 

По отношение на качеството на съдебната система мерките включват законодателни 

промени с цел въвеждане на международни задължения в областта на борбата с прес-

тъпността в българското законодателство и усъвършенстване на нормативната уредба за 

производството по несъстоятелност през първото полугодие на 2014 г.  

До есента на 2014 г. ще бъдат разработени и приети качествени показатели и критерии, 

на базата на които ще се въведе механизъм за оценка на работната натовареност в съ-

дебната система на индивидуално и институционално ниво. Въз основа на това, през 

2015 г. ще се направи задълбочен анализ на щатната численост и реалната работна нато-

вареност в органите на съдебната власт и ще се преразгледа съдебната карта на Репуб-

лика България. Именно с цел справяне с неравномерната натовареност в органите на съ-

дебната власт, на 6 февруари 2014 г. ВСС взе решение да закрие Военен съд – Плевен и 

Военен съд – Варна, и съответните им прокуратури, считано от 1 април 2014 г. Магистра-

тите са пренасочени към общите съдилища и прокуратури, с оглед поемане на част от 

работата по делата в наказателната област и преписките.  

ВСС предприе мерки за осигуряване на ритмична дейност по провеждане на конкурсите 

за заемане на свободните длъжности в органите на съдебната власт. Предвидено е до-

вършване на обявените през 2013 г. процедури за избор на административни ръководи-

тели, конкурси за първоначално назначаване и конкурси за повишаване и преместване в 

административните съдилища и апелативните прокуратури. В началото на 2014 г. е обя-
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вен конкурс за заемане на 21 свободни длъжности за младши съдии в окръжните съди-

лища и 30 свободни длъжности за младши прокурори в районните прокуратури. 

Продължава изпълнението на мерките за подобряване на капацитета в съдебната систе-

ма чрез обучения на служители в системата. През 2013 г. в Националния институт на 

правосъдието са проведени 234 обучения на 6664 служители. През първите два месеца 

на 2014 г. са проведени 19 обучения за 600 души, сред които съдии, прокурори, следова-

тели, кандидати за младши съдии, кандидати за младши прокурори, прокурори-

наставници, съдии-наставници, съдебен помощник, прокурорски помощници, съдии по 

вписванията и съдебни служители. 

През 2013 г. за нуждите на органите на съдебната власт са предоставени безвъзмездно за 

управление или ползване имоти от областни управители и от общински съвети. В инвес-

тиционната програма за нуждите на органите на съдебната власт, през 2014 г. са предви-

дени средства за преустройство и основни ремонти на административните сгради на ор-

ганите на съдебната власт – съдилища, прокуратури. По бюджета на МП35 са предоставе-

ни 30 млн. лв. за подобряване на работната среда за съдилищата. 

Изградена е и функционира система за обмен на данни между Информационната систе-

ма за производство по несъстоятелност (ИСПН), четирите системи за управление на съ-

дебните дела и Търговския регистър (ТР). По отношение на интеграцията между ИСПН и 

информационната система на ТР е реализиран обмен между ИСПН и специализирания 

софтуер на Агенцията по вписванията (АВ). Пълната интеграция между ИСПН и ТР ще бъ-

де осъществена при завършване на проект по ОПАК36. 

За облекчаване на гражданите и бизнеса, в края на 2013 г. с ПМС бяха намалени таксите, 

събирани от Агенцията по вписванията. В тази връзка е разработена концепция относно 

възможността държавните такси в системата на МП да се заплащат чрез отдалечен дос-

тъп (SMS). 

В рамките на обсъждането на проекта на ЗИД на Закона за кадастъра и имотния регистър 

в парламентарните комисии, МП е предложило официални документи и справки да се 

издават и чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. Тези доку-

менти ще имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, кар-

тография и кадастър. За търсене и разглеждане на кадастрална карта чрез отдалечен дос-

тъп до информационната система на кадастър и имотния регистър няма да се заплаща 

държавна такса.  

2.5.5 Борба с корупцията  

През 2009 г. правителството стартира проекта БОРКОР. Той представлява комплексен ки-

бернетичен модел за централно планиране и разработване на ефективно действащи 

мерки и системи от мерки срещу корупцията. С изграждането през 2010 г. на Центъра за 

                                                           

35
  ПМС №19/07.02.2014 г. 

36
  Проект “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната сис-

тема на Търговския регистър към Агенция по вписванията” 
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превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) 

към МС стартира и реалното прилагане на проекта.  

С цел извършване на първоначален анализ на възможностите за корупционни практики в 

различни обществени сектори в страната ЦППКОП дефинира няколко различни рискови 

зони с потенциал за поява на корупция. Въз основа на тях се стартира извършването на 

цялостни антикорупционни анализи, насочени към разработване и предлагане на комп-

лекс от мерки за превенция и противодействие на слабите места, благоприятстващи из-

вършването на корупционни деяния. Въз основа на възприетия подход и извършените 

анализи през 2013 г., ЦППКОП е идентифицирал 3 рискови зони със съответните им под-

зони, които имат потенциал за поява на корупция: зона 1 „Стратегически и национално 

значими сектори“, зона 2 „Финансово-икономически сектор“ и зона 3 „Сектори с потен-

циал за генериране на кризи и обществено напрежение, породено от корупционни прак-

тики и влошена организационна среда“. 

ЦППКОП планира извършването на цялостни анализи в пет рискови подзони, а именно: 

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.; експлоатация и разпореждане с 

природен ресурс; приватизация и следприватизационен контрол; лекарствена политика 

и медицинска апаратура; схеми за националните плащания и доплащания в областта на 

ОСП. 

За намаляване на рисковете от корупция в процедурите за възлагане на обществени по-

ръчки ЦППКОП внесе в МС конкретни предложения в ЗИД на ЗОП относно въвеждане на 

електронни инструменти, посредством които да се провеждат обществените поръчки. 

С тях се цели регламентиране на възможности за въвеждане на е-каталог (за подаване на 

оферта в електронен вид), е-одит и е-мониторинг (като база данни за последващ контрол 

на обществени поръчки). Към настоящия момент законопроектът се разглежда на второ 

четене в НС. Платформите за е-мониторинг и е-одит ще осигурят активното включване на 

Агенция за държавна финансова инспекция и Сметната палата в процеса и ще разширят 

възможностите им за извършване на последващ контрол. 

Предстои актуализация на Националната стратегия за превенция и противодействие на 

корупцията и организираната престъпност в България, с която ще се въведе методология 

за установяване на корупционния риск в отделните сектори на държавната дейност. 

Висшият съдебен съвет прилага мерките от плана за действие към Стратегията за пре-

венция и борба с корупцията в съдебната система. В същата е залегнало приемането на 

единни критерии при налагане на дисциплинарни наказания на магистрати. Основната 

цел на Стратегията, в частност на изработените критерии, е повишаване на доверието в 

съдебната система, подобряване на прозрачността по отношение цялостната политика в 

съдебната власт и гарантиране последователността на дисциплинарната практика на ВСС. 

2.5.6 Достъп до финансиране за МСП и новосъздадени предприятия  

Въпреки че по отношение на достъпа до финансиране на МСП България е оценена бла-

гоприятно в сравнение със средното за ЕС ниво, в тази област има потенциал за подоб-

рение. Мерките за подобряване на достъпа до финансиране на МСП и новосъздадени 

предприятия са в три направления – развитие на вече стартиралите структурирани фи-
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нансови инструменти по инициативата Джереми, по-активно мобилизиране на потенци-

ала на Българската банка за развитие (ББР) и подобряване на достъпа на МСП до общест-

вени поръчки.  

По предварителни данни през 2013 г. чрез финансовите инструменти по инициативата 

Джереми са подкрепени над 4200 транзакции за МСП. По дълговите финансови инстру-

менти са кредитирани 4160 МСП на обща стойност 358.4 млн. евро (дял на публичния 

ресурс – 122.7 млн. евро). По дяловите финансови инструменти е предоставено първона-

чално финансиране на 56 МСП на стойност 2.87 млн. евро.  

ББР изпълнява правителствена политика за насърчаване на МСП, като предоставя гаран-

ции и нисколихвени кредити за МСП, стартиращи предприятия и микропредприятия, 

оборотно и инвестиционно кредитиране на земеделци и кредити за малки производите-

ли в райони с висока безработица. Банката участва и в програма за експортно застрахо-

ване, като предоставя допълнителни преференции за лихви по кредити за фирми със зас-

траховка в Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ).  

В края март 2014 г. е изготвена Стратегия на ББР за 2014-2019 г., която цели да трансфор-

мира банката в пълноценна банка за развитие и да увеличи капацитета й за подкрепа на 

икономиката. Стратегията е разделена на две фази – първата, обхващаща периода до 

края на 2014 г., предвижда преструктуриране и въвеждане на нови функции, а в рамките 

на втората фаза дейността ще се насочи към ускорено нарастване на обема на финанси-

ране в подкрепа на икономиката.  

През 2013 г. са предприети мерки за подобряване достъпа на МСП до публичен ресурс. 

Промените в Закона за обществените поръчки опростяват изискванията за подизпълни-

тели на проекти, финансирани с публични средства, както и гаранции за осигуряване зап-

лащането на подизпълнителите на обществени поръчки.   

2.6 Специфична за страната препоръка 6 

2.6.1 Усвояване на фондовете на ЕС  

През юли 2013 г. МС прие план за действие за минимизиране на риска от загуба на 

средства и ускоряване на усвояемостта по оперативните програми за периода 2007-

2013 г. В резултат от това, реално изплатените разходи, както и сертифицираните разходи 

по програмите, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) се увели-

чават с 14% за полугодието до края на 2013 г. Очакваните загуби от автоматично осво-

бождаване на средства по СКФ са намалени около 8 пъти и се очаква да бъдат под 7.7 

млн. евро37.  

На 02.04.2014 г. МС прие Постановление за създаване на комитети за наблюдение на 

Споразумението за партньорство на РБ и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за 

програмен период 2014-2020 г. Предстои приемането на ПМС за определяне на реда за 

                                                           

37   
При условие, че бъдат допълнително минимизирани загубите по ОП „Околна среда“, които се оценяват на 

27 млн. евро в края на 2013 г.  
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предоставяне на БФП по програмите, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ на ЕС за периода 

2014-2020 г. и ПМС за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бене-

фициенти на БФП от ЕФРР, ЕСФ, КФ, Финансовия механизъм на ЕИП. Същите бяха предс-

тавени за обществено обсъждане и са изготвени в консултация с компетентните институ-

ции и социално-икономическите партньори, Националното сдружение на общините в 

Република България и представители на неправителствени организации. 

2.6.2 Разширяване на предварителния контрол на обществените поръчки  

През 2012 г. бе променен първоначално въведения модел на контрол, при който контро-

ла се извършваше едноетапно, като се проверяваха проектите на документации за отк-

риване и провеждане на процедурите. След промяната той се осъществява на два етапа, 

като е въведен механизъм за обратна връзка, чрез който се проследява изпълнението на 

указанията на АОП. Първият етап обхваща проверка на проектите на обявлението за по-

ръчката и на методиката за оценка на офертите преди откриване на процедурата. На вто-

рия етап се прави оценка за съответствие на вече публикуваните документи с изисквани-

ята на закона и с препоръките на АОП. Данните показват, че през 2013 г. са обработени 

над 37 пъти повече преписки спрямо 2009 г., а нарастването спрямо 2012 г. е със 71 на 

сто. На този фон следва да се има предвид, че увеличението при обявените поръчки е с 

около 17 на сто на годишна база. 

Понастоящем се разработва Национална стратегия за развитие на сектора обществени 

поръчки за периода 2014-2020 г. и стартира изготвянето на проект на нов рамков Закон 

за обществените поръчки, с който ще се въведат наскоро приетите европейски директиви 

в областта. Стратегията и законопроектът целят повишаване на ефективността и законо-

съобразността при възлагането на поръчки и са в отговор на препоръките на ЕК, свързани 

със състоянието и напредъка в областта, както и в изпълнение на предварителните усло-

вия по Споразумението за партньорство.  

С цел намаляване на риска от нередности при възлагането на поръчки в стратегията са 

заложени мерки в следните 5 области: законодателство, практика по прилагане на зако-

нодателството, публичност и прозрачност на обществените поръчки, укрепване на адми-

нистративния капацитет и професионализма в сектора и контролна система. 

През 2014 г. чрез промяна в действащия закон, се очаква разширяване в обхвата на 

предварителния контрол върху обществени поръчки за строителство над европейските 

прагове, които се финансират със средства от националния бюджет. Впоследствие, с при-

емането на изцяло нов закон се очаква да се разшири допълнително обхватът на предва-

рителния контрол, така че да бъдат проверявани технически спецификации, избрани на 

случаен принцип поръчки на ниски стойности, както и някои изключения от приложното 

поле на закона, респ. директивите. Предвижда се новият рамков закон да се приеме от 

НС до средата на 2015 г. и да влезе в сила от началото на 2016 г. 
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2.7 Специфична за страната препоръка 7 

2.7.1 Независимост и административен капацитет на регулаторните органи в 

сектори енергетика  

Към края на 2013 г. бе приет нов Устройствен правилник на Държавната комисия за енер-

гийно и водно регулиране (ДКЕВР) и на нейната администрация. Мярката бе приета в от-

говор на необходимостта от подобряване на административния капацитет на регулатора 

в секторите енергетика и води. Промяната се състои основно в пренасочване на голяма 

част от експертния потенциал към специализираната администрация, с което се засил-

ват дейностите по осъществяване на контрол и решаване на спорове.  

По отношение на необходимостта от засилване на независимостта на регулатора, в про-

цес на обсъждане е ЗИД на Закона за енергетиката, с който се цели допълнително засил-

ване на финансовата независимост и прозрачността в работата на ДКЕВР. Предвижда-

ните промени са свързани основно със законово регламентиране на независимостта на 

енергийния регулаторен орган, въвеждане на задължително оповестяване на информа-

ция във връзка с процедурите по обсъждане на цените, както и създаване на Обществен 

съвет към ДКЕВР, който да участва в процеса по разглеждане и установяване на регули-

раните цени. Очаква се мярката да бъде реализирана до края на 2014 г. 

2.7.2 Подобряване на управлението на водите и отпадъците  

Подготвен е ЗИД на Закона за водите, който се очаква да бъде приет през първата поло-

вина на 2014 г. Законът ще въведе интегрираност при управлението на водите чрез уре-

гулиране на основните обществени отношения, свързани с водния сектор, включително 

ВиК отрасъла. Законопроектът предвижда засилване на административния капацитет на 

регулатора по управлението на сектора, чрез въвеждане на икономически инструменти 

за определянето на таксите за водовземане, ползване и замърсяване, както и за въвеж-

дане на подходящи стимули и механизми за постигане на ефективно използване на во-

дите. Обявена е процедура за обществена поръчка за разработване на ценова политика в 

сектор „Води”, съобразена с принципите „замърсителят плаща” и възстановяване на раз-

ходите за водни услуги.  

За подобряване на капацитета при управлението на отпадъците са подготвени промени в 

Закона за управление на отпадъците. Мярката цели подобряване на наличната инфор-

мационна система за дейностите по отпадъците и насърчаване на инвестициите в съв-

ременни съоръжения за рециклиране, повторно използване и/или извличане на вторич-

ни суровини и енергия. Предвижда се Законът да бъде приет през юни 2014 г. 

2.7.3 Либерализация на пазара за електрическа енергия и природен газ  

През 2013 г. бе реализиран един от основните етапи на либерализация на пазара на 

електрическа енергия и природен газ – отделяне на производството, преноса и доставки-

те. С Решение на ДКЕВР бе финализиране отделянето на НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД, като по то-

зи начин собствеността върху електропреносната, както и прилежащата към далекопро-

водите инфраструктура бе прехвърлена на ЕСО ЕАД.  
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През август 2013 г. ДКЕВР прие решение за сертифициране на Булгартрансгаз ЕАД за пре-

носен газов оператор, а в края на 2013 г. ЕСО-ЕАД получи лиценз за оператор на пренос-

ната мрежа за електрическа енергия. Към настоящия момент тече процедура по серти-

фициране на преносните оператори на електроенергия и природен газ. След утвържда-

ване от ЕК, ДКЕВР ще пристъпи към нотифициране на двете дружества. Законовите сро-

кове за приключване на процедурите са четири месеца от подаването на заявление за 

сертифициране от дружествата. 

Паралелно с процеса по отделяне на производството, преноса и доставките на електрое-

нергия, усилено се работи и по създаването на електроенергийна борса. През октомври 

2013 г. стартира процесът на регистрация на доставчиците на балансираща енергия, а от 

декември – и на координатори на специални балансиращи групи. ДКЕВР вече е издала 

съответните лицензии и към настоящия момент делът на свободния пазар на електрое-

нергия е 35% спрямо 65% за този на регулирания. Функционирането на балансиращия 

пазар е необходима предпоставка за стартирането на търговията на борсов принцип, ка-

то за пълното либерализиране на сектора е необходимо изготвянето на по-нататъшен 

анализ на ситуацията. В тази връзка, със съдействието на ДКЕВР и на базата на консулта-

ции с ЕК, до края на годината ще бъде разработена пътна карта за периода до 2015 г. за 

дефиниране на необходимите стъпки за плавен преход от силно регулиран към по-

отворен пазар, в т.ч. и за подпомагане на групите уязвими потребители. До септември 

2014 г. се очаква да има яснота по отношение на избора на модел за подпомагане на 

енергийно бедните с оглед на пълното либерализиране на сектора. 

За изграждането на електроенергийна борса СД на „Българския енергиен холдинг“ взе 

решение за създаване на ново дружество „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, 

което да кандидатства за лицензия за оператор на електроенергийната борса в България. 

Новата компания бе регистрирана на 10 януари 2014 г. с предмет на дейност организира-

не на борсов пазар за търговия в областта на енергетиката и свързаните с енергопотреб-

лението продукти като електричество, природен газ и др. Към март 2014 г. две дружества 

подадоха документи в ДКЕВР за издаване на лиценз за борсов оператор – „Българска не-

зависима енергийна борса“, собственост на „БЕХ“ ЕАД и частната „Българска енергийна 

борса“. ДКЕВР разгледа представените бизнес планове и на 31 март 2014 г. взе решение38 

за издаване на 10-годишна лицензия на „Българска независима енергийна борса“. Очак-

ва се пазарът на балансираща енергия да започне да функционира през месец април–

май 2014 г. 

2.7.4 Проекти за междусистемни електро- и газопроводи и капацитет за спра-

вяне с прекъсванията на доставките  

Осигуряването на енергийна независимост на пазара на газ в България продължава да 

бъде сред основните приоритети на страната, особено с оглед на последните политичес-

ки и икономически събития покрай кризата в Украйна. С цел осигуряване на по-евтин газ 

за българските производители и подобряване на тяхната конкурентоспособност и особе-

                                                           

38 
 Решение № Л-422 от 31.03.2014 г. на ДКЕВР за издаване на лицензия за дейността „организиране на бор-

сов пазар на електрическа енергия“ на „Българска независима енергийна борса” ЕАД. 

http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_l-422_14.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_l-422_14.pdf
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но с цел гарантиране на енергийната независимост и сигурността на доставките на при-

роден газ се работи усилено по всички инфраструктурни проекти. Специално внимание 

се отделя на изграждане на междусистемните, реверсивни газови връзки със съседните 

страни (Гърция, Сърбия, Румъния и Турция).  

Дейностите по изграждането на междусистемната газова връзка България – Румъния 

(IBR) са приключени. След завършване на финалните тестови работи по съоръжението 

предстои неговото пускане в експлоатация, което се очаква до средата на 2014 г. 

В края на май 2014 г. следва да приключи изборът на изпълнител по дейностите, свърза-

ни с проектиране, авторски надзор и консултиране по изграждане на междусистемната 

газова връзка България – Сърбия. Предварителните очаквания за завършване на газоп-

ровода и влизането му в експлоатация са за края на 2016 г. – началото на 2017 г. 

За изграждането на газовата връзка с Гърция е осигурено съфинансиране по Европейска-

та енергийна програма за възстановяване в размер на 45 млн. евро. Проектът вече e по-

лучил положителни решения по ОВОС в България и Гърция и е преминал в етап на одоб-

рение на трасе и площадки в двете страни и проектиране на газопроводната система. 

Очакваният срок за въвеждане в търговска експлоатация е 2016 г. Реализирането на този 

проект ще позволи преноса на природен газ от Каспийския регион към Европа чрез 

ТАП39.  

През март 2014 г. бе подписан Меморандум за сътрудничество за изграждането на меж-

дусистемната газова връзка България – Турция. Намеренията са проектът да влезе в екс-

плоатация до края на 2016 г.  

Освен диверсификацията на източниците чрез изграждането на газовите връзки, за спра-

вяне с прекъсванията на доставките България планира и разширение на капацитета на 

съществуващото подземно газово хранилище „Чирен”. След приключване на дейностите 

по проучване ще бъде взето финално инвестиционно решение и на негова база се очаква 

проектът да бъде реализиран поетапно в периода 2014 – 2017 г. За осигуряване на необ-

ходимото финансиране на проекта България ще кандидатства по механизма „Свързана 

Европа“. 

2.7.5 Подобряване на енергийната ефективност  

В областта на енергийната ефективност ще се създаде координационно звено между 

различните институции, което да работи активно за преодоляване на съществуващите 

координационни проблеми по отчитането на мерките и ефектите. До края на април 

2014 г. ще бъде формирана работна група, която да изработи конкретно предложение с 

етапи на създаване на звеното. Предвидено е водеща роля в координацията да бъде от-

редена на МИЕ, което да се подпомага експертно от външна институция. Звеното се 

очаква да заработи до средата на 2014 г.  
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За подобряване на енергийната ефективност се работи основно в няколко насоки. До 

края на 2015 г. предстои стартиране на схемата за подпомагане на 10 000 домакинства за 

присъединяване към съществуващата газоразпределителна мрежа. По този начин ще се 

реализира подобряване на енергийната ефективност чрез замяната на използваната 

електрическа енергия за отопление с пряко изгаряне на природен газ.  

За повишаване на енергийната ефективност България прилага мерки за постигане на на-

ционалната цел за повишаване на енергийната ефективност с 25% до 2020 г. (вж. мерки 

към НЦ 3).  

 



 

40 

3. Напредък по националните цели по 
стратегия „Европа 2020“ 

3.1 Национална цел за заетост 

Национална цел: Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. 

до 2020 г. 

 Подцели: Намаляване на равнището на безработица сред младежите (15-

29 г.) до 7% и увеличаване до 53% на заетостта сред по-възрастните (55-

64 г.) през 2020 г. 

Равнището на заетост сред населението на възраст 20-64 г. е 63.5% през 2013 г. (при 63% 

през 2012 г.), като очакванията са през 2014 г. да достигне 64%. При национална цел от 

76% коефициент на заетост за възрастовата група 20 – 64 г. е необходим ръст средно го-

дишно с 2 п.п. от 2014 г. до 2020 г., което е сравнимо с този в периода 2000-2008 г.  

За намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта чрез предоставяне на подк-

репа на уязвимите групи на пазара на труда и през 2014 г. ще се реализира ежегодно 

разработвания Национален план за действие по заетостта. 

Национален план за действие по заетостта 2014 г. 

Основните приоритети на националната политика по заетостта през 2014 г. са 

определени при очаквания за по-висок икономически растеж, постепенно стопанс-

ко оживление и активиране на вътрешното търсене и включват:  

 Активиране и подобряване на пригодността за заетост на безработните 

лица и най-вече на тези от неравнопоставените групи на пазара на труда; 

 Подобряването на бизнес средата; 

 Подкрепа за запазване на заетостта и ефективното използване на субсиди-

ите за наемане на работа;  

 Използване на потенциала на ключови сектори на икономиката; 

 Подпомагане на заетостта в МСП и развитие на регионализацията; 

 Развитие на междуинституционалното взаимодействие и социалното 

партньорство. 

През 2014 г. активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към след-

ните основни целеви групи: безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г.40; 

безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара 

на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в 

т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с 
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  Съгласно Гаранцията за младежта, целевата група обхваща младежи под 25 г. (от 15 до 24 г.) 
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увреждания; неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. 

През 2014 г. ще се акцентира върху профилирането на търсещите работа лица, 

индивидуализиране на услугите, разнообразяване на индивидуалните планове, 

предоставяне на услуги по консултиране и психологическо подпомагане. Ще се ог-

раничават посещенията в бюрата по труда за формално потвърждаване на 

статуса на безработен. След ползване на различни услуги при трудовия посредник 

и насочване към първичния пазар на труда, което не е последвано от заетост, 

безработните ще бъдат включвани в обучения, програми и мерки за субсидирана 

заетост. В програми и мерки на активната политика ще се включват и лица, на 

които е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут. 

В резултат от реализирането на всички заложени действия, програми, проекти и 

мерки в НПДЗ за 2014 г. се очаква коефициентът на заетост за групата (15-64 г.) 

да бъде 60%; 15-24 г. – 22%. Със средства от държавния бюджет ще бъде осигуре-

на заетост на почти 22 хил. безработни. 

 

Ограничаването на високата младежка безработица и неактивност е основна задача на 

НПДЗ 2014 г., като чрез прилагането на Националния план за изпълнение на Европейска-

та гаранция за младежта 2014-2020 г. ще се осигури по-голяма ангажираност и контрол 

на изпълняваните мерки (вж. мерки към СП3). 

През 2013 г. с промените в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и правилника за 

неговото прилагане е разширен обхватът на закона, като са включени нови икономичес-

ки дейности в сектора на услугите, в т.ч. високотехнологичните услуги. Намалени са до 

три пъти досегашните прагове за издаване на сертификат за клас инвестиция. Включена е 

възможност за финансово подпомагане от държавния бюджет за частично възстановява-

не на разходите за осигуровки на работодателя за разкритите нови работни места за пе-

риод от не повече от 24 месеца от разкриването на съответното работно място. През 

2013 г. са издадени общо 15 сертификата на проекти на обща стойност 100.2 млн. лв., 

предвиждащи разкриване на 901 работни места, от които 888 във високотехнологично 

производство или услуги и 81 в общини с висока безработица. 

В началото на април 2014 г. МС прие изменения в Правилника за прилагане на ЗНИ 

(ППЗНИ), с които се подобрява процедурата по издаване на сертификат за клас инвести-

ция по ЗНИ. Промените са свързани с намаляване и опростяване на документацията, не-

обходима за разглеждане на искане за издаване на клас инвестиция; въвеждане на неза-

бавното издаване на удостоверителен документ от Българската агенция за инвестиции 

(БАИ), че инвестиционният проект е регистриран в БАИ; намаляване на праговете за при-

оритетни инвестиционни проекти в сферата на преработващата промишленост; отпадане 

на мярката за директен финансов грант за приоритетни инвестиционни проекти (по чл. 

66, ал. 1, т. 8 от ППЗНИ). След отпадането на последната мярка, като директен грант ще 

остава възстановяването на разходите за осигуровки. 
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От началото на 2014 г. се промени действащият режим на преотстъпване на корпорати-

вен данък в размер на 100% на предприятия, извършващи производствена дейност в об-

щини с висока безработица. За такива се считат общините с безработица с или над 25 на 

сто по-висока от средната за страната, докато до края на 2013 г. този процент беше 35. 

Въведени са и нови условия, съгласно които през целия данъчен период данъчно задъл-

женото лице следва да поддържа не по-малко от 10 работни места, като най-малко 50 на 

сто от тях са заети пряко в извършваната производствена дейност и не по-малко от 30 на 

сто от персонала са лица с постоянен адрес в общини с висока безработица. 

Съществено значение за повишаване на равнището на заетост в страната има осигурява-

нето на подходящи условия от страна на търсенето за разкриване и запазване на работ-

ните места. Основен принос за това има достъпа до финансиране на фирмите (вж. СП 5), 

намаляването на регулаторната тежест, данъчно-осигурителната система, законодателст-

вото за защита на заетостта. От страна на предлагането, повишаването на заетостта ще 

зависи от качеството на образователната система в страната и от способността й да съз-

дава квалифицирана работна сила, съобразена с потребностите на пазара на труда (вж. 

СП 4 и НЦ 4), от ефективността на предоставяните посреднически услуги от АЗ (вж. СП 3) и 

от възможностите, които предоставят активните политики на пазара на труда за включ-

ване на безработни в различни схеми и програми за заетост и обучение (вж. СП 3). 

3.2 Национална цел за НИРД  

Национална цел: Инвестиции в НИРД в размер на 1.5% от БВП към 2020 г.41  

През 2012 г. разходите за НИРД нарастват с 15.4% в абсолютна стойност и достигат 0.64% 

като дял от БВП, което е нарастване с 0.07 п.п. спрямо 2011 г.. Инвестициите в НИРД на 

частния сектор се увеличават, като съотношението между разходите на предприятията и 

публичните разходи е 62:38. С настоящата структура на разходите за НИРД България се 

приближава до структурата на разходите, преобладаваща в ЕС-28. Според Иновационно-

то табло на ЕС за 2013 г. се наблюдава ръст в разходите на бизнеса за НИРД. Средните 

предприятия допринасят в най-значителна степен за този ръст на бизнеса с дял от 71%, 

следвани от микро- и малки предприятия – 15%. МСП изпитват най-сериозни трудности 

във финансирането на иновационната си дейност и поради това мерките за подобряване 

на достъпа до финансиране на МСП, включително чрез развитие на рисковия капитал и 

дяловото участие, ще подкрепят бъдещото активно участие на бизнеса в НИРД. 

Наблюдава се изпреварващо нарастване на разходите за НИРД в техническите науки, ко-

ито представляват около 24% от общите разходи за НИРД в страната и са на втора пози-

ция след тези на медицинските науки (44%). Две трети от разходите за НИРД в техничес-
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  Прогнозната стойност на инвестициите в НИРД от 1,5% от БВП до 2020 г. е пресметната при следните прог-

нози и допускания: 1/използване на минимум 15% от структурните фондове за България през следващия 
програмен период за финансиране на изследванията и иновациите. За сравнение, средният дял на разхо-
дите за инвестиции от общия размер на структурните фондове за ЕС е над 30%; 2/номинален ръст на на-
ционалното финансиране за НИРД от 5% годишно, което е близо до очакваният темп на инфлация; 3/ ръст 
на инвестициите от страна на предприятия в НИРД и иновации от 15% годишно в сравнение с над 20% го-
дишно за периода 2005-2009 г.   
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ките науки се дължат на предприятията в частния сектор. Иновационните дейности на-

мират приложение по-често в предприятията от индустрията – 31.1%, отколкото в сфера-

та на услугите – 22.0%. Според Иновационната стратегия за интелигентна специализа-

ция 2014-2020 г., която е в процес на съгласуване с ЕК и следва да бъде приета до 28 

март 2016 г., и плана за действие към нея се предвиждат допълнителни стимули за под-

готовка на инженерни технически кадри за индустрията. След консултация със заинтере-

сованите страни е взето решение до 2015 г. да се разработят технологични пътни карти, 

които да идентифицират предизвикателствата, развитието и потенциала на технологии и 

продукти, за които страната ни има пазарно предимство. 

Секторът на висшето образование разходва сравнително малко средства за научноизс-

ледователска и приложна дейност – едва 0.08% от общите разходи за НИРД спрямо 

0.24% в ЕС-28. Системният недостиг на финансиране на науката във висшето образование 

се дължи на това, че годишните държавни субсидии за висшите училища не включват 

разходните нужди за наука, технологии и иновации, а се основават на броя на студентите 

и планираните капиталови разходи. Според проекта на Стратегия за развитие на висшето 

образование 2014-2020 г., ще се стимулира развитието на приложните научни изследва-

ния във висшите училища чрез интеграцията на научните звена между висшите училища 

и между висшите училища и БАН. Освен това, като основен принцип във финансирането 

на висшите училища и научните организации ще се наложи диференцирано заплащане, 

базирано на проектен принцип и съобразено с индивидуалните оценки за българските 

учени, участващи в международни програми. 

По програмите за развитие на иновациите през 2014 г. са предвидени до 20 млн. лв. от 

националния бюджет. Осигуреният финансов ресурс ще позволи подобряване на същес-

твуващата иновативна среда. За НИФ правителството отдели 10 млн. лв. през януари 2014 

г., като близо 6 млн. лв. от средствата са насочени за финансиране на нови проекти на 

българските фирми, а 2 млн. лв. са предоставени за вече сключени договори. Резултатите 

до момента са изключително положителни, а през януари 2014 г. бе обявена и седмата 

сесия на фонда, по която са подадени 152 проекта за финансиране. До края на 2015 г. 

предстои обявяването на нови конкурсни сесии. 

Наблюдава се тенденция на нарастване на външното финансиране, което от 39% през 

2010 г. достига 46% през 2012 г. като дял от общите разходи за НИРД42. Тази тенденция 

ще се засили допълнително с предложените промени в ЗНИ, според които НИРД е една 

от шестте приоритетни области, в които инвеститорите ще могат да ползват данъчни и 

административни преференции. Законодателните промени са заложени за разглеждане 

и одобрение от НС през април 2014 г. 

Делът на заетите с НИРД като част от активното население се запазва на 0.5%, т.е. 2 пъти 

по-малко от средното за ЕС-28. Основната част от българските учени продължава да бъде 

съсредоточена в публичните научни организации (55%) и висшите училища (26%). През 

2012 г. се регистрира увеличаване на дела на заетите с НИРД в бизнес сектора (от 13% на 

                                                           

42
  За периода 2006-2009 г. делът на външното финансиране на НИРД е средно 7% от общите разходи за 

НИРД. 



 

44 

17%). Въпреки че според Иновационното табло на ЕС за 2013 г. България стои все още 

сравнително добре по отношение на човешкия капитал за сектора на НИРД, развитието 

на този потенциал и привличането и задържането на младите хора в сектора остава клю-

чово предизвикателство. 

3.3 Национални цели по пакет „Климат-енергетика“ 

За реализиране на политиката в областите климат и енергетика, намеренията на прави-

телството са свързани с ангажиментите на страната за развитие на високоефективна и 

екологосъобразна енергетика и изграждане на единен, общностен енергиен пазар при 

последователна защита правата на потребителите. Този процес ще бъде съпътстван и с 

предприемането на мерки за преодоляване на основните предизвикателства в тази об-

ласт - високата енергийна интензивност на икономиката, високата зависимост от внос на 

енергийни ресурси и намаляването на емисиите на парникови газове. В този контекст 

стартираха дейностите по строежа на един от големите енергийни проекти – „Южен по-

ток“. Неговото реализиране ще позволи диверсифицирането на маршрутите и ще гаран-

тира сигурността на доставките. Държавите членки, през които той ще минава, в т. ч. и 

България, подкрепят напълно проекта и към момента са в ход техническите дейности по 

изграждането. Въпреки това, бъдещето му е несигурно с оглед на настоящата политичес-

ка криза.  

През септември 2013 г. приключи проект „Предоставяне на консултантски услуги във 

връзка с преструктурирането на железопътния сектор в РБ”, финансиран по ОПT 2007 – 

2013 г. Извършените анализи в рамките на проекта ще послужат при разработването на 

Интегрирана (мултимодална) транспортна стратегия в частта за железопътен транспорт. 

Подготовката на този стратегически документ е в изпълнение на предварителните усло-

вия в сектор „Транспорт”, като елемент от Споразумението за партньорство. Срокът за 

разработване на Интегрираната (мултимодална) транспортна стратегия е края на 2016 г. 

3.3.1 Национална цел: 16% дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергий-

но потребление до 2020 г. 

През последните години се наблюдава сериозно увеличение на дела на електрическата 

енергия, произвеждана от възобновяеми източници, като през 2012 г. производството и 

потреблението на енергия от ВИ в страната достигна 16.4% в брутното крайно потребле-

ние на енергия. Това на практика е постигане на националната цел за 2020 г. Това сери-

озно увеличение за сравнително кратък период (за 2011 г. стойността е 13.6%) породи 

съмнения относно адекватността на съществуващите механизми и стимули за насърчава-

не на производството на електрическа енергия от ВИ. Този факт, заедно със съществува-

щите предизвикателства в електроенергийната система и отражението им върху цените 

на електроенергията, доведоха до преосмисляне на политиката в енергетиката, както в 

краткосрочен, така и в дългосрочен план. В резултат, през 2013 г. бяха приети изменения 

в Закона за енергетиката, с което се осигури възможност за балансиране на системата 

чрез ограничаване на производството на електроенергия при наличие на свръхпроизвод-

ство. За целта бе променен механизма за изкупуване на енергия от ВЕИ и за компенсира-

не на разходите, свързани с това изкупуване.  
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За решаване на проблемите в дългосрочен план, както и за реализиране на политика за 

енергийна сигурност и ниски цени на енергията в процес на разработване е нова Енер-

гийна стратегия на България до 2030 г. Одобрени са основните приоритети на стратегия-

та – енергийна сигурност, енергийна ефективност и чиста нисковъглеродна енергия, ди-

версификация на източниците и трасетата, ефективно използване на собствените енер-

гийни ресурси, развитие на ядрената енергетика и експортния потенциал, прозрачен и 

функциониращ енергиен пазар и не на последно място защита на потребителите. Доку-

ментът ще се състои от 3 части, като първата ще включва спешни мерки (с хоризонт до 3 

години), втората – до 2030 г., а в третата част ще залегне визията за развитие на сектора 

до 2050 г. Към момента се анализира състоянието на сектор „Енергетика” – изследват се 

проблемите при производството, преноса и разпределението на електрическа енергия, 

анализират се договорите за доставка и продажби, анализира се подсектор „Топлоснаб-

дяване” и др. Очаква се документът да бъде внесен в НС не по-късно от средата на 

2014 г. 

3.3.2 Национална цел: 10% дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергий-

но потребление на транспорта до 2020 г. 

Напредъкът по целта за използване на енергия от ВЕИ в транспорта е ограничен. Съглас-

но отчетеното с Втория национален доклад за напредъка в насърчаването и използване-

то на енергията от възобновяеми източници, който отчита изпълнението на Националния 

план за действие за енергията от възобновяеми източници, за 2011 и 2012 г. делът на из-

ползваната електрическа енергия от ВИ е съответно 0.4% и 0.3%. Това се дължи на по-

късното приемане на законодателството, регламентиращо критериите за устойчивост на 

биогоривата и течните горива от биомаса, поради което е отчетено само потреблението 

на електроенергия. В случай, че се отчете и потреблението на биогорива през 2012 г. (86 

ktoe), този дял би бил с около 1% повече. В допълнение към заложените в актуализация-

та на НПР за 2013 г. мерки, с промени в Закона за местните данъци и такси43 бе въведена 

специална разпоредба, по силата на която електрическите автомобили се освобождават 

от данък върху превозните средства. Това ще има стимулиращ ефект за насърчаване на 

покупката и използването на „хибриден” и електрически автомобилен транспорт. Пред-

вижда се и разработване на нов дългосрочен стратегически документ за развитие на ус-

тойчивата мобилност, в който да залегнат мерки за стимулиране употребата на ВИ в 

транспорта.  

3.3.3 Национална цел: Повишаване на енергийната ефективност с 25% до 

2020 г. 

За периода 2000 – 2009 г. първичната и крайната енергийна интензивност намаляват с 

около 5% средногодишно. През 2010 и 2011 г. се наблюдава повишаване на стойността и 

на двата индикатора. В този период ПЕИ нараства с 1.6% и 5.4%, а КЕИ с 2.1% и 2.5% съот-

ветно. Тези данни показват, че през 2010 г. подобрената ефективност при производство-

то, преноса и разпределението на енергията компенсира влошената ефективност при 

                                                           

43
  Приети с § 76 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г.) 
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крайното потребление. Повишената интензивност при крайното потребление от своя 

страна се дължи на измененията в енергийната интензивност в отделните сектори и на 

структурни промени в икономиката. Структурните промени, които оказват най-голямо 

влияние върху крайната енергийна интензивност през 2011 г., в сравнение с предходната 

година, са увеличения дял на индустрията в общата брутна добавена стойност за сметка 

на услугите, ръста на извършената работа от товарния транспорт (9.5%), който надхвърля 

значително ръста на БВП от 1.7%, (т.е. извършва се повече транспортна работа за едини-

ца БВП), както и увеличаването на броя на жилищата и на автомобилите. 

В изпълнение на мерките от актуализацията на НПР за 2013 г. продължават дейностите 

по предоставяне безвъзмездна финансова помощ за насърчаване на енергийната ефек-

тивност по процедурите „Инвестиции в зелена индустрия“ и „Енергийна ефективност и 

зелена икономика“ на ОПРКБИ и ОПРР 2007-2013 г.  

Процедурата „Инвестиции в зелена индустрия“ е насочена за големите предприятия в 

България, при които проблемите, свързани с енергоемкостта на производството и нега-

тивното въздействие върху околната среда, са застъпени в най-висока степен. По нея се 

изпълняват 29 договора на обща стойност 75.9 млн. лв. Проектите приключват през тре-

тото тримесечие на 2014 г., като се очаква да бъдат постигнати енергийни спестявания в 

размер на 94 GWh/год.  

Процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика“ е насочена към микро-, мал-

ките и средните предприятия. Към края на февруари 2014 г. са сключени 270 договора в 

размер на 90.4 млн. евро, като се очаква до края на юни 2014 г. да бъде договорен оста-

тъка от 59.6 млн. от целия бюджет на процедурата. В резултат на изпълнението на проек-

тите се очаква да бъдат постигнати енергийни спестявания в размер на 250 GWh/год. 

За повишаване на енергийната ефективност в общинската и държавна образователна 

инфраструктура продължава изпълнението на 36 договора. В периода април 2013 г. – 

март 2014 г. са приключили 48 проекта, в резултат от което са реновирани 208 сгради на 

образователната инфраструктура. Очаква се средногодишната икономия на енергия да 

бъде 42 516 MWh. 

За насърчаване на енергийната ефективност и ВЕИ в жилищните сгради по ОПРР 2007-

2013 се изпълнява проект „Енергийно обновяване на българските домове” в размер на 

50 млн. лв. и функционира Фонд за жилищно обновяване, който предоставя кредити за 

допълване на финансирането на мерки за енергийност на стойност 9.5 млн. евро от ОПРР 

2007-2013 и 1 млн. евро собствен принос. Енергийната ефективност е във фокуса и на но-

вата ОПРР 2014-2020 като се предвижда освен жилищни сгради да се подпомага и обно-

вяването на административни сгради на държавната и общинска администрация. 

Продължава финансирането на мерки за повишаване на енергийната ефективност и по 

различните инструменти като Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" 

(ФЕЕВИ), Международен фонд „Козлодуй”, Кредитна линия за енергийна ефективност и 

възобновяеми енергийни източници и Кредитна линия за енергийна ефективност в жи-

лищни сгради. 
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В допълнение активно се работи по процеса за транспониране на Директива 2012/27/ЕС 

относно енергийната ефективност в българското законодателство. За тази цел в процес 

на разработване е нов Национален план за действие по енергийна ефективност. В него 

ще се определят мерки за подобряване на енергийната ефективност и за постигане на 

икономии на енергия, включително мерките при производството, преноса и разпределе-

нието на енергия, както и при крайното потребление на енергия, с оглед на постигането 

на целите за енергийна ефективност. 

3.3.4 Национална цел: Увеличаване на нивата на парникови газове (GHG) из-

вън ЕСТЕ с не повече от 20% до 2020 г. спрямо 2005 г. 

В изпълнение на поетите от страната международни ангажименти и за синхронизиране 

на българското законодателство с европейското беше приет Закон за ограничаване из-

менението на климата44. Законът очертава цялостната политика, която страната трябва да 

следва, за да се ограничат въздействието и измененията върху климата.  

За намаляване на замърсяемостта, политиките в страната са насочени към изграждане на 

качествено управление на отпадъците, внедряване на нови технологии, подобряване на 

транспортната инфраструктура и насърчаване на устойчивата градска мобилност. 

Очакванията са до 2020 г. в резултат на изпълнението на мерките, заложени в Национал-

ния план за действие по изменение на климата (2013-2020 г.), нивата на сумарните еми-

сии на парникови газове в България да спаднат с 18.7% от нивата, отчетени през 2005 г. 

3.4 Национална цел за образование 

3.4.1 Национална цел: Дял на преждевременно напусналите образователната 

система от 11% до 2020 г. 

По данни на Евростат, през 2013 г. делът на лицата на възраст 18-24 г., преждевременно 

напуснали образователната система е 12.4%. Наблюдава се минимално намаление спря-

мо 2012 г., когато делът им възлиза на 12.5%. България стои близко до средната стойност 

на показателя за 28-те държави-членки на ЕС, който е 12%. Въпреки това, отново след 

2010 г. България отбелязва стойност над средната за ЕС-28. 

Данните за преждевременно напусналите образователната система по райони за плани-

ране от ниво 2 показват, че в Югозападния район за планиране от ниво 2 устойчиво са 

налице между 2 и 3.5 пъти по-ниски дялове на преждевременно напусналите образова-

телната система спрямо средните за страната, като показателите за периода 2008 – 

2012 г. са съизмерими с най-добрите в европейски мащаб. През 2011 г. пет от общо шест-

те района на икономическо планиране се характеризират със стойности на преждевре-

менно напусналите училище, които са по-високи от средните за страната с между 2.5 – 

6.6 процентни пункта. Най-висок е делът на тази група младежи съответно в Югоизточен 

и Северозападен райони на планиране, в които почти всеки пети/шести (19.4% и 16.8%) e 

без средно образование и не участва в никаква форма на образование или обучение. 
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 Обн., ДВ, бр. 22 от 11.03.2014 г., в сила от 11.03.2014 г. 
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Нетният коефициент на записване е важен показател за наличие на предизвикателства, 

свързани с отпадането от училище в съответните образователни етапи и степени. През 

2012/2013 учебна година е налице повишаване на нетния коефициент на записване в 

сравнение с предишните четири години. Коефициентът на записване спада с увеличава-

нето на образователната степен като причините за това, особено що се отнася до гимна-

зиалната фаза, са най-вече в относително ранното преориентиране към трудова заетост. 

Етнокултурните причини са сред най-рисковите, като децата от етническите малцинства и 

особено тези от ромски произход са най-застрашени от отпадане или преждевременно 

напускане на системата. Равнището на записване във всички степени на образование при 

ромите е много по-ниско в сравнение с всички останали малцинствени групи. Според 

данни от преброяването през 2011 г. в съвкупността на децата в задължителна училищна 

възраст (от 7 до 15 години) децата от ромски произход, непосещаващи училище, са 

23.2%. 

По данни на системата „АДМИН“ най-голяма при отпадналите от училище е групата на 

учениците, които са прекъснали образованието си по социални и семейни причини – 

през учебната 2011/2012 година тя наброява 62.93% от всички отпаднали. Нараства броя 

на учениците, които напускат училище поради заминаване в чужбина. Делът им за 

2011/2012 учебна година е нараснал с 26.13%, а общо за периода 2008/2009 – 2011/2012 

учебна година е 38.65%. 

Учениците, които учат за втора и повече години в същия клас, са една от основните рис-

кови групи за преждевременното напускане на училище. Причините за това са ниският 

им успех и слабия интерес към продължаване на образованието. В тази рискова група 

преобладават момчетата. Една от групите с повишен риск за преждевременно напускане 

на училище е и групата на децата, които не са включени в системата на предучилищното 

образование. Непосещаването на детска градина повишава риска за възникването на 

обучителни затруднения в училище, особено за децата от уязвимите групи. Тези затруд-

нения обикновено се проявяват още в началния етап на образование и могат да станат 

причина за преждевременното напускане на училище. 

Нивото на резултатите на българските ученици в трите основни категории на последната 

международната стандартизирана оценка на ОИСР от 2012 г. е малко по-ниско от сред-

ните за света стойности. В последното изследване, в което акцентът е поставен върху ма-

тематиката, България е на 47 място по математика от общо 65 държави. Резултатите се 

повишават в сравнение с тези от 2009 г., но делът на учениците под критичния праг оста-

ва висок - близо 44%. В сравнение с предишното издание от 2009 г. резултатът по мате-

матика на българските ученици се е вдигнал с 11 точки. Нивото на българските ученици 

по четивна грамотност също малко се е повишило в сравнение с 2009 г. Подобно е поло-

жението и по природни науки. Резултатите показват особено големи разлики, породени 

от социалните условия, различните училища и местоживеенето на учениците. Учениците 

от по-малките населени места са със значително по-слаби резултати от тези от големите 

градове. Докато учениците от профилираните гимназии постигат резултати доста над 

средните, то учениците от средните общообразователни училища без профилирани па-

ралелки изостават чувствително. Професионалните училища се класират близо до сред-
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ните за страната стойности. Въпреки това все още няма подобрение в тенденцията, като 

през 2013 г. отново в образователната система са интегрирани 11 441 ученици. 

В края на октомври 2013 г. МС прие Стратегия за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система (2013-2020 г.). За постигане на заложените в нея 

цели се работи в три направления: превенция (предотвратяване на причините), интер-

венция (създаване на условия за ограничаване) и компенсиране (подпомагане обратното 

включване). 

 Задържане и реинтеграция в образование 

В края на 2013 г. приключи изпълнението на втората фаза на Проект „Подобряване на 

качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна ор-

ганизация на учебния процес” за прилагане на новия модел на целодневна организация 

на учебния процес. През учебната 2013-2014 г. в допълнително обучение са включени 3 

392 деца от подготвителните групи в училищата и детските градини, 4 181 ученици в на-

чален етап и 6 251 ученици от прогимназиалния етап на основното образование. Увели-

чен е и обхвата на учениците в олимпиади и състезания. 

Към 31.12.2013 г. в програмата за обучение по кариерно ориентиране са наети и квали-

фицирани 150 кариерни консултанти в 28-те областни градове в страната, които ще ко-

ординират усилията си с педагогически съветници, учители и директори на училища, за 

да подпомогнат учениците в техния самостоятелен избор на образование или професия. 

В програмата са включени 390 800 ученици от 1 до 12 клас. До края на 2014 г. по проекта 

ще бъде разработена и въведена единна система за управление на професионалното 

образование, която да подпомага повишаването на ефективността на професионалното 

обучение и образование, за да бъдат учениците по-подготвени за нуждите на пазара на 

труда. 

От 2014 г. ще заработи система за валидиране и признаване на неформално и самосто-

ятелно придобити знания, умения и компетентности, разработена и тествана в рамките 

на проект „Нова възможност за моето бъдеще“. Проектът се изпълнява с активното учас-

тие на социалните партньори, като целта му е да увеличи възможностите за придобиване 

на професионална квалификация на работната сила. Това ще повиши нейната мотивация 

и пригодност за пазара на труда и ще улесни трудовата мобилност. Предвижда се систе-

мата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън фор-

малното образование професионални знания, умения и компетентности, вкл. на работ-

ното място, у дома и т.н. 

 Обучение, квалификация и развитие на педагогическите кадри 

Подготовката на педагогически кадри е идентифицирана като едно от основните предиз-

викателства за осигуряване на качествено образование. През февруари 2014 г. МОН 

представи за обществено обсъждане проект на Национална стратегия за развитие на 

педагогическите кадри  за периода 2014–2020 г., която се предвижда да бъде приета от 

МС през април 2014 г. До края на юни 2014 г. ще бъде разработен и представен Нацио-

нален план за действие за периода 2014-2016 г. Стратегията предвижда предвижда съз-

даването на единна нормативна уредба за държавно регулиране на първоначалната под-
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готовка, за продължаващата квалификация и за професионалното развитие на педагоги-

ческите кадри чрез: 

 разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за подготов-

ка и продължаваща квалификация на педагогическите кадри;  

 създаване на единна нормативна уредба за държавно регулиране на първоначал-

ната подготовка, продължаващата квалификация и професионалното развитие на 

педагогическите кадри; 

 разработване на общи и специфицирани стандарти за педагогическите кадри и 

система за контрол на качеството, диференцираното заплащане и професионално-

то развитие; 

 разработване на система от специални мерки за привличане, задържане и разви-

тие на педагогически кадри на възраст до 35 години и на специалисти с високо 

равнище на професионална подготовка и квалификация в системата на средното 

образование. 

От 15 юли 2013 г. поетапно стартират обученията по проект „Квалификация на педагоги-

ческите специалисти”, който се изпълнява по ОПРЧР. Дейностите, предвидени в проекта, 

са насочени към повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес, 

ефективността на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 

и качеството на тяхното управление. Повишаването на равнището на професионална 

компетентност на педагогическите специалисти се постига чрез изграждането на ефек-

тивна система за квалификация. До края на февруари 2014 г. завършилите обучения за 

повишаване на квалификацията са 28 216 педагогически специалисти.  

С цел да се осигури практическа подготовка на най-ранен етап на младите кадри в сред-

ното образование, през декември 2013 г. стартираха едногодишни специализиращи обу-

чения във висши училища за придобиване на нова допълнителна квалификация „детс-

ки/начален учител“ и професионална квалификация учител, в рамките на които се обуча-

ват 367 педагогически специалисти.  

Същевременно, продължават обученията за повишаване на квалификацията по нацио-

нални програми и инициативи. До края на февруари 2014 г. са обучени 2 204 детски учи-

тели за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка, 3 228 учители за 

формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, 4 491 

учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици 

със специални образователни потребности, 6 887 педагогически специалисти за форми-

ране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците и 4 614 педагоги-

чески специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други.  

В началото на март 2014 г. стартира обучение-специализация, насочено към повишаване 

на знанията, уменията и компетентностите в областта на чуждите езици на педагогически 

специалисти с цел достигане на ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка 

(ОЕЕР), в което за включени 342 учители. 
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 Развитие на професионалното образование 

В началото на годината бе представен проект на концепция за развитие на професио-

налното образование и обучение (ПОО). Мерките в нея са ориентирани към осигуряване 

на качество и ефективност и подобряване на възможностите за достъп до ПОО. Предви-

дени са и мерки за подобряване на възможностите за учене през целия живот, както и за 

засилване на участието и отговорностите на заинтересованите страни за осигуряване на 

кадри с необходимата за икономиката квалификация.  

През настоящата година продължава изпълнението на дейностите по проект „Ученически 

практики“, финансиран по ОПРЧР. Проектът осигурява активно участие на бизнеса още в 

процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри, 

както и при обявяването на работни позиции и приемането на ученици и студенти. По 

проекта е предоставено практическо обучение в реална работна среда на ученици от 390 

професионални гимназии, СОУ с професионални паралелки и професионални колежи. До 

момента 11 608 ученици са приключили своята практика. 

 ИКТ в образованието и науката 

Във връзка с подобряване на качеството и осигуряване на равен и гъвкав достъп до обра-

зование беше разработена Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и 

науката на Република България за периода 2014-2020 г. В нея се съдържа балансиран 

набор от конкретни мерки, които следва да се изпълнят едновременно и синхронизира-

но, в т.ч. със срокове за отделните етапи и съответните финансови разчети. Изхождайки 

от общите технологични дадености, вече се говори за единна информационна и техноло-

гична среда, обслужваща училищното образование, висшето образование и науката. 

Средата осигурява достъп до Интернет, технологии за общуване, системи за управление 

и споделено електронно съдържание. Стратегията е публикувана за обществено обсъж-

дане през февруари 2014 г., и ще бъде приета от МС до края на април 2014 г. 

3.4.2 Национална цел: Дял на 30-34 годишните със завършено висше образо-

вание – 36% до 2020 г. 

След отбелязания лек спад през 2012 г. спрямо предходната година, делът на 30-34 го-

дишните със завършено висше образование през 2013 г. нараства с 2.2%, достигайки 

29.1%. Нетният коефициент на записване във висшето образование за учебната 

2012/2013 продължава да нараства. Същата тенденция се наблюдава и при броя на за-

вършилите висше образование за образователно квалификационните степени „бакала-

вър“ и „магистър“, както и за образователната и научна степен „доктор“. 

Проектът на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 

2014-2020 г., чието приемане от МС е планирано за месец май 2014 г., е важен за подго-

товката на нов Закон за висшето образование. 

Националната политика за равен достъп до качествено висше образование цели насър-

чаване на автономните висши училища за повишаване качеството на предлаганото висше 

образование. В тази връзка ежегодно се осъществява и актуализация на рейтинговата 

система. Въз основа на резултатите от всяко издание на системата се отпускат допълни-

телни средства за висшите училища за стимулиране на качеството. Системата служи и за 
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разработване на анализи и политики от страна на държавните институции, висшите учи-

лища и работодателските организации. 

За подобряването на условията за достъп до висше образование продължава изпълне-

нието на финансови мерки за подпомагане на студенти, докторанти и специализанти, 

като: предоставяне на стипендии и кредити по закона за кредитиране на студенти и док-

торанти; субсидирано ползване на студентски столове и общежития; предоставяне на 

парични помощи за свободно наета квартира; подпомагане на физическото възпитание и 

спорта на студентите и утвърждаването на системата за студентско кредитиране. 

Създаването на условия за провеждане на студентски практики в реална работна среда 

допринася за качеството на висшето образование и за подобряване на връзката на обра-

зованието с бизнеса, целяща бърза и ефективна реализация на завършващите на пазара 

на труда. 

3.5 Национална цел за намаляване на бедността и насърча-

ване на социалното включване 

Национална цел: Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души 

до 2020 г. 

Подцели: Намаляване на броя на децата (0-18 г.), живеещи в бедност, със 78 хил. души 

(30% от общата национална цел и 25% от броя на бедните деца през 2008 г.); намаля-

ване на броя на лицата на 65+ г., живеещи в бедност, с 52 хил. души (20% от общата 

национална цел и 10% от броя на бедните възрастни хора през 2008 г.); намаляване на 

броя на безработните (18-64 г.), живеещи в бедност, със 78 хил. души (30% от общата 

национална цел и 25% от броя на бедните безработни на 18-64 г. през 2008 г.); нама-

ляване на броя на заетите лица (18-64 г.), живеещи в бедност, с 52 хил. души (20% от 

общата национална цел и 22% от броя на работещите бедни на 18-64 г. през 2008 г.) 

Съгласно последните данни от наблюдението „Статистика на доходите и условията на 

живот” (EU-SILC) за 2011 г.45 България постига частичен напредък по изпълнението на На-

ционалната цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. 

Спрямо базовата стойност на EU-SILC 2008, броят на живеещите в бедност е намалял със 

73 300 души. Същевременно се наблюдава леко увеличение на броя на лицата във въз-

растова група 0-17 години, живеещи в бедност – със 17.5 хиляди повече спрямо базовата 

стойност на EU-SILC 2008. 

Рискът от бедност или социално изключване за населението на България остава над 

средното равнище за ЕС. Според данните от EU-SILC за 2011 г.46 делът на хората, живеещи 

в бедност или социално изключване, е 49.3%, като за младежите във възрастовата група 

15-24 г. този процент е 51.3, а за възрастовата група 15-29 г. е 48.7%. Хората, живеещи в 

риск от бедност, са 21.2% или 1558 хил. души, което е намаляване с 1 п.п. спрямо 2010 г. 

                                                           

45
   EU-SILC 2012 с референтна година 2011, НСИ. 

46
  EU-SILC 2012 с референтна година 2011, НСИ. 
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Живеещите в материални лишения българи са 44.1%, което е с 0.5 п.п. повече спрямо 

2010 г. 473.8 хиляди души на възраст между 18 и 59 г. живеят в домакинства с нисък ин-

тензитет на икономическа активност, като те съставляват 11.2% от съвкупността на цялото 

население на възраст 18-59 г. Спрямо 2010 г. техният дял нараства с 1.1 п.п. По възрасто-

ви групи рискът от бедност е най-висок за децата до 18-годишна възраст (28.2% или по-

нижение с 0.2 п.п.) и за населението в надтрудоспособна възраст (28.2% или понижение с 

2.9 п.п.). Влиянието на социалните трансфери (без да се включват пенсиите) за намаля-

ване на риска от бедност е 4.7 п.п., което е почти два пъти по-ниско от средното за ЕС – 9 

п.п. 

За ограничаване на социалното изключване и намаляването на бедността важно значе-

ние има осигуряването на адекватна материална подкрепа за групите в неравностойно 

положение, мерките на пенсионната политика в дългосрочен план и политиката на до-

ходите и на социалното подпомагане. С ПМС от 1 януари 2014 г. минималната месечна 

работна заплата за страната е увеличена с близо 10 на сто на 340 лв., с което след прис-

падане на данъчни и осигурителни вноски тя надвишава определената за 2014 г. офици-

ална линия на бедност, която е 251 лв.  

За намаляване на детската бедност и през 2014 г. ще продължат да се изплащат ежеме-

сечно семейни помощи за деца. През 2013 г. по Закона за семейни помощи за деца са 

изплатени 503.8 млн.лв. В раздел СП 3 са разписани социалните трансфери, които се 

предвижда да бъдат отпускани през 2014 г. За превенция на бедността и социалното изк-

лючване сред децата ще продължи и процесът на деинституционализация на грижата за 

деца (вж. СП3). 

В изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване 2020 г. и през 2014 г. ще продължат да се прилагат действия за 

активното включване на пазара на труда на уязвимите групи от населението (вж. СП 3 и 

НЦ 1). Ще се засили взаимодействието между здравните, социалните и образователните 

услуги и ще се търси по-ефективен начин за справяне на проблема с бездомността, пос-

редством осигуряване на достъп до жилищно настаняване. 

Въведеното с ЗДДФЛ данъчно облекчение от началото на 2014 г. е насочено към лица с 

ниски доходи и цели увеличаване на разполагаемия им доход. От него могат да се въз-

ползват данъкоплатци, които през годината са придобили единствено доходи от трудови 

правоотношения и нямат доходи по граждански договори или от друга стопанска дей-

ност. Данъчното облекчение е в размер на дължимия данък за придобитите през година-

та доходи от трудови правоотношения. След подаване на годишната данъчна декларация 

лицата ще получат обратно авансово удържания им данък от 10%. 

Важна стъпка за разширяване на социалното включване са подготвените изменения и 

допълнения на Закона за убежището и бежанците. Една от промените предвижда про-

мяна на характера на сключваните договори за интеграция, които към настоящия момент 

са доброволни. Това цели въвеждане на диференциация по отношение на чужденците, 

които са мотивирани да останат в България и за които държавата ще се погрижи, предла-

гайки пълния пакет от интеграционни мерки, и тези, които нямат намерение за дългос-

рочен престой в страната и на които може да се предложат само някои мерки. 
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Други предложения предвиждат осигуряване на безплатно обучение за деца, подлежа-

щи на задължителна предучилищна подготовка, както и за деца в задължителна училищ-

на възраст, търсещи или получили международна закрила в държавните и общинските 

училища. 

С ПМС ще бъдат разписани функциите на отделените институции в интеграционния про-

цес, както и условията и реда за сключване, изменение и прекратяване действието на 

споразумението. Моделът на споразумение за интеграция ще бъде приложен към акта 

на МС. 

В допълнение ще се прилагат мерки за насърчаване на социалното включване чрез по-

добряване качеството и достъпа до социални, обществени, културни и развлекателни 

услуги.  
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4. Допълнителни мерки за реформи и из-
ползване на структурните фондове 

4.1 Допълнителни мерки за реформи 

Информационни и комуникационни технологии  

През 2013 г. 53.6% от домакинствата имат широколентов достъп до интернет, което е два 

пъти повече спрямо 2010 г. За предприятията процентът остава относително непроменен 

– 77.9%. По отношение на показателите за покритие с широколентова ИКТ инфраструкту-

ра България е над средното за ЕС ниво47. Въпреки това, страната изостава по показателя 

за използване на ИКТ услуги, като едва 19 на всеки 100 жители са абонирани за подобни 

услуги48. През 2013 г. над 80% от предприятията използват интернет за взаимодействие с 

публични институции, докато този процент е едва 22.6% за физическите лица. Слабото 

проникване на ИКТ услуги сред населението може да се свърже с факта, че около 40% от 

лицата не притежават е-умения и почти толкова никога не са използвали интернет. Слаб 

е процентът на използване на електронни услуги от физически лица, когато се изисква 

електронна идентификация – например едва 8.6% от лицата използват интернет банки-

ране. 

В рамките на електронното управление се изпълнява мярка за изграждане на широко-

лентов достъп до отдалечени и слабо населени райони. След получената в края на 

2013 г. нотификация на ЕК за проекта, финансиран със средства по ОПРР, предстои реал-

ното изграждане на съответната инфраструктура през 2014 г. Също така е разработен На-

ционален план за широколентова електронна съобщителна инфраструктура за достъп 

от следващо поколение, който се очаква да бъде приет с акт на МС до 30 май 2014 г. и 

съответно приложен до края на 2015 г.  

Въпреки че опасенията за измами и несигурност при предоставянето на лични данни по 

интернет се посочват като препятствие в използването на услуги за електронна търговия 

от сравнително малък процент от ползващите електронни услуги в България49, защитата 

на личните данни е важен елемент от стратегията за развитие на информационното об-

щество. В съответствие с предложението на ЕК за Директива относно мрежовата и ин-

формационната сигурност (МИС) и със Стратегията за киберсигурност на ЕС е изготвен 

работен вариант на Национална стратегия за киберсигурност. 

 

                                                           

47
  Източник: Евростат: покритие на 60.7% от домакинствата в България и 53.8% в ЕС за 2012 г. 

48
  Източник Евростат: този показател е 28.8% в ЕС за 2012 г.  

49
  Данни НСИ: едва 4.7% от домакинствата изпитват притеснения за личните си данни 
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Пътна инфраструктура  

Интегрирането на територията на страната чрез по-добра достъпност и мобилност се явя-

ва фактор от решаващо значение за повишаване на регионалната конкурентоспособност, 

растежа и създаването на работни места. Предвиждат се мерки за подобряване на свър-

заността на регионално ниво и за насърчаване на местния потенциал чрез строителство, 

реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища. 

Развитието на пътната инфраструктура ще засили мерките, насочени към привличане на 

чуждестранни инвестиции и повишаване на инвестиционната активност в регионите. 

Произтичащото от това подобряване на алокативната ефективност в икономиката ще по-

виши потенциала за растеж. 

4.2 Използване на фондовете на ЕС 

Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Евро-

пейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г. е изгот-

вено съобразно Общата стратегическа рамка на ЕС, Специфичните препоръки на Съвета 

за 2012 г. и 2013 г. и отчитайки Позицията на ЕК относно преговорите с Република Бълга-

рия за програмен период 2014-2020 г. Националните, регионалните и местни власти, 

спазвайки принципа на партньорство, използваха тази рамка като основа за изготвяне на 

стратегия за Споразумение за партньорство, поемайки ангажимент за принос към пости-

гането на общоевропейските цели в стратегия „Европа 2020“, Стратегията на ЕС за Дунав-

ския регион, Интегрираната морска политика, Стратегията за син растеж и Конвенцията 

за защита на Черно море от замърсяване. 

Аналитичната част обхваща показатели и критерии по идентифицираните области на не-

съответствие, потребностите за развитие и възможностите за растеж от значение за тема-

тичните цели на ЕСИФ, по които България ще работи. Акценти са приносът на Споразуме-

нието за партньорство както за изпълнението на НПР: България 2020 и на НПР, така и за 

постигане на общоевропейските цели за растеж и заетост, формулирани в стратегия „Ев-

ропа 2020”. В Споразумението за партньорство България идентифицира основните пред-

поставки, които ще допринесат за постигане на дефинираните в „Европа 2020“ три типа 

растеж – интелигентен, устойчив и приобщаващ. 

Предвид на критичните точки за развитието на България, посочени в анализа, заключе-

нията от анализа на различията, идентифицираните потребностите за развитие и потен-

циала за растеж в Споразумението за партньорство са формулирани четири стратегичес-

ки взаимно-допълващи се приоритета за финансиране: три по направленията на страте-

гията „Европа 2020“ за приобщаващ, интелигентен и устойчив растеж и един с хоризон-

тален характер. 

4.2.1 Стратегически приоритет 1: Образование, квалификация и заетост за 

приобщаващ растеж 

Приоритет 1 обхваща под-приоритетите: Заетост и трудова мобилност, Социално включ-

ване, Здравеопазване и Образование, обучение и учене през целия живот. Основна цел 

на този приоритет е да допринесе за постигане на приобщаващ растеж за периода 2014-
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2020 г. и в трите му типа политики, които определят и под-приоритетите за неговото пос-

тигане: повишаване равнището на заетост и икономическата активност, включително 

чрез алтернативни, дистанционни и гъвкави форми на заетост и модернизиране на паза-

ра на труда; повишаване качеството на живот и социалните системи, включително по-

добряване на здравето и равен достъп до качествени здравни услуги; подобряване на 

знанията, уменията и квалификацията на хората, включително в подкрепа на адаптив-

ността на работната сила. 

4.2.2 Стратегически приоритет 2: Научни изследвания, иновации и инвестиции 

за интелигентен растеж 

Приоритет 2 обхваща под-приоритетите: Повишаване конкурентоспособността и ресурс-

ната ефективност на МСП, НИРД и иновации, Достъп до и използване на ИКТ. Помощта на 

ЕСИФ ще се концентрира върху адресиране на най-сериозните предизвикателства за пос-

тигането на интелигентния растеж на българската икономика, а именно: ниска конкурен-

тоспособност и производителност на МСП в сектори с висока добавена стойност за ико-

номиката и експортен потенциал, изоставащи научно-развойни и иновационни, пазарно-

ориентирани дейности, липса на ефективна образователна и научна среда и работещото 

й взаимодействие с бизнеса, позволяваща провеждането на качествени научни изслед-

вания и незадоволителен достъп до и използване на ИКТ.  

4.2.3 Стратегически приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив 

растеж 

Този приоритет обхваща под-приоритетите: Свързаност (външна и вътрешна), Премина-

ване към ниско-въглеродна икономика, енергийна и ресурсна ефективност, Климат и 

климатични промени, превенция и управление на риска и Околна среда и опазване на 

природното богатство. Този приоритет адресира предизвикателствата по отношение на 

свързаността и достъпността (на страната и регионите) и свързаната с тях базова инфрас-

труктура, както и поетите от страната национални ангажименти към ЕС в секторите води 

и отпадъци, които са капиталово интензивни и чието изпълнение е невъзможно без зна-

чителната подкрепа от страна на ЕСИФ. Анализът на потребностите за развитие иденти-

фицира като ключов и проблемът с високата енергоемкост и ресурсоемкост на икономи-

ката, както и нивата на риск и чувствителност към климатични промени, особено в селс-

ките райони и специфичните територии. 

4.2.4 Стратегически приоритет 4 (хоризонтален): Добро управление и достъп 

да качествени административни услуги  

Приоритетът обхваща под-приоритетите: Административна ефективност и качествена 

съдебна система; Достъп до качествени административни услуги и ефективно прилагане 

на електронното управление и правосъдие. Развитието и прилагането на концепцията за 

„добро управление”, включващо електронното управление и правосъдие, качествените и 

ефективни услуги за гражданите и бизнеса, както и високото ниво на професионализъм и 

мотивация на човешките ресурси в администрацията и съдебната система, се явяват 

ключови предизвикателства за страната ни. 
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Фиг. 1: Връзка между приоритетите на НПР: България 2020, целите на Националната 
програма за реформи в изпълнение на Стратегия Европа 2020 и стратегическите 
приоритети на СП 

 

 

  

Стратегически приоритет 1: 
Образование, квалифика-
ция и заетост за приобща-
ващ растеж 

Стратегически приоритет 3: 
Свързаност и зелена ико-
номика за устойчив растеж 

Стратегически приоритет 4 
(хоризонтален): 
Добро управление и дос-
тъп до качествени общест-
вени услуги 

Подобряване на транспортна-

та свързаност и достъпа до 

пазари 

Подобряване на достъпа и 
повишаване на качеството на 
образованието и обучението 
и качествените характеристи-
ки на р на работната сила 

Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното 

включване 

Подкрепа на иновационните и 

инвестиционни дейности за 

повишаване на конкурентос-

пособността на икономиката 

Укрепване на институционал-

ната среда за по-висока ефек-

тивност на публичните услуги 

за гражданите и бизнеса 

Постигане на устойчиво интег-

рирано регионално развитие 

и използване на местния по-

тенциал 

Развитие на селскостопанс-

кия сектор за осигуряване на 

хранителна сигурност и за 

производство на продукти с 

висока добавена стойност 

при устойчиво управление 

на природните ресурси 

Стратегически приоритет 2: 
Научни изследвания, ино-
вации и инвестиции за 
интелигентен растеж 

Енергийна сигурност и пови-
шаване на ресурсната ефек-
тивност 

Индикатор Целева 

стойност 

Дял на преждевременно 

напусналите учебната 

система 

11% 

Дял на 30-34 годишните 

със завършено висше или 

еквивалентно образование 

36% 

Заетост сред населението 

на възраст 20-64 г 

76% 

Намаляване на броя на 

живеещите в бедност 

260000 

 

 

 

Разходи на НИРД като % от 

БВП 

1,5% 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничаване увеличение-

то на нивата на парникови 

газове (GHG) извън ЕСТЕ  

с до 20 % 

до 2020 г. 

спрямо 

2005 г. 

Задължителна национална 

цел  на енергията от ВИ в 

брутното крайно потреб-

ление на енергия в страна-

та 

16% 

Задължителен дял на 

енергията от ВИ в транс-

порта 

10% 

Повишаване на енергийна-

та ефективност 

25% 
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Идентифицираните области на интервенция, попадащи в обхвата на и съ-финансирани от 

ЕСИФ, в рамките на Споразумението за партньорство и свързаните програми на база ос-

новните предизвикателства са допълващи към националните усилия на българското пра-

вителство за изпълнението на основните цели на НПР: България 2020 и на НПР (вж. Фиг. 

1). 

Основен фактор за постигане на растеж и заетост , както в рамките на стратегия „Европа 

2020“, така и в Споразумението за партньорство е интегрирано и координирано провеж-

дане на политиките. Инструмент за интегриране на политиките на териториално ниво 

представлява устойчивото интегрирано градско развитие чрез изпълнението на Интегри-

рани планове за градско възстановяване и развитие. В рамките на ИПГВР градовете ще 

осъществяват интегрирани инвестиции, подкрепяни от различни оперативни програми и 

финансови източници с оглед цялостно подобряване и развитие на социално-

икономическото им състояние. Чрез ИПГВР инфраструктурните инвестиции ще бъдат 

комбинирани с подходящи мерки за заетост, образование, подобряване качеството на 

социалните и здравните услуги. Чрез Национална програма за реиндустриализация ще се 

насърчава развитието на сектори и подсектори на българската индустрия, които са кон-

курентоспособни или имат потенциал за развитие. 

Същевременно ще се търси синергия и взаимообвързаност на самите инфраструктурни 

проекти като ще се цели подобряване на градската околна среда, която да послужи като 

стимул за задържане на работоспособното население в градовете и двигател за справяне 

с отрицателните демографски последици и за генериране на растеж и заетост.  
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5. Институционални въпроси и участие на 
заинтересованите страни 

Изготвянето и прилагането на Националната програма за реформи на Република Бълга-

рия протича в рамките на специално създадена и функционираща работна група „Европа 

2020” по ПМС 85/2007 г., в която участват представители на държавната администрация и 

на всички заинтересовани страни. 

5.1 Политическо участие (парламент, регионални и местни 

власти) и участие на социалните партньори 

Национален координатор по стратегията „Европа 2020” е министърът на финансите, кой-

то следи за координацията на националните с общоевропейските икономически и фи-

нансови политики. 

Проектът на актуализация за 2014 г. на Националната програма за реформи на Република 

България бе публикуван на уеб страницата на Министерството на финансите 

(http://www.minfin.bg) за получаване на конкретни предложения от всички заинтересо-

вани страни по програмата. 

След приемането на актуализацията на Националната програма за реформи за 2014 г. от 

Министерски съвет, същата ще бъде изпратена за информация на Комисията по евро-

пейски въпроси и контрол на европейските фондове към Народното събрание.  

По Комуникационната стратегия на Министерството на финансите се предвижда органи-

зиране на семинар за представяне на Националната програма за реформи за 2014 г. в 

периода май-юни 2014 г. 

5.2 Инструменти за наблюдение 

Наблюдението на напредъка по осъществяване на целите и реформите, представяни в 

Националната програма за реформи се осъществява чрез съществуващия към момента 

механизъм50 за отчитане. 

 

                                                           

50
  Решение № 692 на Министерския съвет от 15 септември 2011 г. за определяне на механизма за отчитане 

на изпълнението на заложените в Националната програма за реформи на Република България мерки и 
действия и контрола върху тяхното отчитане и изпълнение. Координационният процес е разписан в НПР 
(2011-2015 г.). 
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Приложение 1 

Отчетна таблица относно оценката на специфичните за страната препоръки и други макроструктурни реформи за постигане на  
националните цели и приоритети по стратегия "Европа 2020" 

―Мерки по специфичните за страната препоръки от 9 юли 2013 г. 

Под-
раздел на 
СП 

Кратко 
заглавие 
на мярка-
та 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван ефект 

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

Показатели 
за ефект с 
текуща и 
целева 
стойност 

Показатели за 
про-
дукт/услуга с 
текуща и це-
лева стойност 

Област 
на поли-
тика 

Описание на  
мярката (дейст-
вия) 

Законодате-
лен/админи
стративен 
документ 

Извършено Планирано 
Промяна в 
държавните 
приходи и 
разходи за 
изпълнение 
на мярката – 
общо и по 
години 2015 
г., 2016 г., 
2017 г. (в 
млн. лева) 

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

ач
ал

н
а 

д
ат

а 

График на постигнатия напредък 
през последните 12 месеца (ап-
рил 2013 до април 2014) 

График на предстоящи етапи в 
изпълнение на мярката и кра-
ен срок на изпълнение (от май 
2014 до краен срок на мярка-
та) К

р
ай

н
а 

д
ат

а 

 

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

Подобря-
ване на 
данъчната 
събирае-
мост (СП1) 

1-1. 

Механи-
зъм за 
обратно 
начисля-
ване на 
ДДС при 
доставки 
на зърне-
ни и тех-
нически 
култури 

Подоб-
ряване 
на да-
нъчната 
събира-
емост 

Промени в ЗДДС  

Срещи с търгов-
ци с цел разяс-
няване на меха-
низма 

ЗИД на Закон 
за ДДС  

2014 Въвеждане на промени в законо-
дателството -  

2014-2018 г. 2018 200-400 
млн.лв. по-
вече прихо-
ди през 
2014 г. 

1/ Приходи 
от ДДС като 
% от БВП 
(промяна) 

2/ Намаля-
ване на уста-
новените 
нарушения 
при начисля-
ване на ДДС 
при доставка 
на зърнени и 
технически 

1/Ръст на обла-
гаемите обо-
роти от секто-
ра,  

2/Намален 
брой устано-
вени наруше-
ния на ДДС 
законодателс-
твото в секто-
ра. 
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култури 

1-2.  

Осъщест-
вяване на 
фискален 
контрол 
върху 
стоки с 
висок 
фискален 
риск  

Подоб-
ряване 
на да-
нъчната 
събира-
емост 

Осъществяване 
на  фискален 
контрол върху 
стоки с висок 
фискален риск  

ЗИД на Да-
нъчно-
осигурите-
лен процесу-
ален кодекс  

Наредба на 
МФ за  усло-
вията и реда 
за осъщест-
вяване на 
фискален 
контрол 
върху дви-
жението на 
стоки с висок 
фискален 
риск на те-
риторията на 
РБ и изиск-
ванията към 
фискалните 
контролни 
пунктове  

Вътрешни 
администра-
тивни актове 
на НАП 

2014 Разработена е страрегия и кон-
цепция за въвеждане на фиска-
лен контрол върху движението 
на стоки с висок фискален риск 

Приет ЗИД на ДОПК на 
09.12.2013 г., в сила от 
01.01.2014 г. 

Функциониращ допълнителен 
фискален контрол в НАП от 
01.01.2014 г. 

Наредба № Н - 2 от 30.01.2014 г. 
на МФ за  условията и реда за 
осъществяване на фискален кон-
трол върху движението на стоки с 
висок фискален риск на терито-
рията на Република България и 
изискванията към фискалните 
контролни пунктове 

Извършване на контрол от 
мобилни групи и регионални 
екипи за фискален контрол 

Посто-
янен 
срок 

200 млн.лв. 
повече при-
ходи през 
2014 г. 

Данъчни 
приходи като 
% от БВП 
(промяна) 

1. Брой извър-
шени проверки 
на фискалните 
контролни 
пунктове 

2. Брой извър-
шени проверки 
във вътреш-
ността на стра-
ната 

3. Брой нало-
жени обезпе-
чения по реда 
на ДОПК 

1-3.  

Подобря-
ване съ-
бирае-
мостта на 
публични-
те взема-
ния и 
ускорява-
не на про-
цеса по 
принуди-
телно 
изпълне-
ние на 
публични 
вземания 

Подоб-
ряване 
на да-
нъчната 
събира-
емост 

Анализ на  съби-
раемостта на 
публичните взе-
мания  

Ускоряване на 
процеса по про-
учване и подбор 
на активите на 
длъжника 

Намаляване 
времето за реа-
лизирането на 
изпълни-телното 
производство 

 

Вътрешни 
администра-
тивни актове 
на НАП.  

ЗИД на 
ДОПК. 

2013 Анализ на ефективността на фун-
кция Събиране в НАП. 

Постоянен мониторинг на съби-
раемостта на просрочените взе-
мания.  

Въвеждане на нова организация 
на процеса по събиране на пуб-
лични вземания. 

Разсрочване или отсрочване на 
задължения за данъци и за-
дължителни осигурителни 
вноски при облекчени условия.  

Целеви кампании за събиране 
на просрочени публични взе-
мания. 

Увеличаване на електронния 
обмен на документи и данни с 
публични взискатели, както и с 
институции, поддържащи ин-
формация за имущест-
во/активи на задължените 
лица. 

Иницииране на законодателни 
промени за намаляване време-
то за реализирането на изпъл-

Посто-
янен 
срок 

200 млн.лв. 
повече при-
ходи през 
2014 г. 

Увеличаване 
на събирае-
мостта на 
публичните 
вземания. 

1. Събрани 
просрочени  
вземания 
спрямо общ 
размер на 
изискуемия 
(събираем, 
частично-
събираем )  
дълг 

текуща – 56 % 

целева – 58 %  

2. Проведени 
кампании за 
стимулиране 
на добровол-
ното изпълне-
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нителното производство. 

Създаване на цялостен специа-
лизиран програмен продукт, 
обхващащ всички дейности по 
събиране на публичните взе-
мания – срок 2015 г. 

ние спрямо 
64 000 лица, с 
просрочен 
публичен дълг. 
(през 2013 г. са 
проведени 
кампании 
спрямо 25 000 
лица).  

3/Брой прове-
дени инфор-
мационни 
кампании – 17 
за 2014г. 

1-4.  

Противо-
действие 
на митни-
чески, 
валутни и 
акцизни 
наруше-
ния  

 

Намаля-
ване на 
измами-
те с ак-
цизни 
стоки, 
вкл. 
стоки 
под ре-
жим 
отложе-
но пла-
щане  

Внедряване в 
реална експлоа-
тация на Систе-
мата за обмен на 
рискова инфор-
мация (СОРИ) 

Правила за съ-
биране на разуз-
навателна ин-
формация и 
обезпечаване с 
данни анализа 
на риска  

Засилване конт-
рола по отноше-
ние на незакон-
ното превозване 
и пренасяне на 
тютюневи изде-
лия  

Извършване на 
целеви проверки 
на лица, въвеж-
дащи на терито-
рията на страна-
та смазочни и 
базови масла  

 2014 Внедряване на СОРИ и разработ-
ване на правила – април 2014 г. 

 

Обмен на информация с НАП 
по отношение осъществените 
вътреобщностни доставки и 
придобивания на подобен род 
стоки, извършване на съвмес-
тен анализ, идентифициране на 
обекти за нерегламентирано 
производство, съхранение и 
продажба на моторни горива и 
селектиране на рискови лица 
за проверка – 2014 г. 

Засилване на шосеен и желе-
зопътен контрол на тютюневи 
изделия, вкл. чрез мобилните 
групи за контрол и наблюдение 
и мобилните екипи – декември 
2014 г. 

  Размер на 
предотвра-
тените щети 
(млн. лв.) 

Брой образу-
вани ревизи-
онни произ-
водства на 
лицата, участ-
вали в схеми за 
данъчни из-
мами с акциз и 
ДДС 

1-5.  

Програма 
за спазва-
не на за-

Подоб-
ряване 
на спаз-
ването 
на да-

Ежегодно изгот-
вяне на Програ-
ма за спазване 
на законодателс-
твото и намаля-

Вътрешни 
администра-
тивни актове 
на НАП 

 За периода са направени анализи 
и оценки на конкретни рискове, 
които след това  са приоритизи-
рани според тяхната значимост.  

Иницииране и осъществяване 
на конкретни мерки за трети-
ране на рисковете през 2014 г.  

Анализи и оценки на конкретни 

Посто-
янен 
срок 

 Намаление 
на рисковото 
поведение.  
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конода-
телството 
и намаля-
ване на 
нивата на 
риск 

нъчното 
и осигу-
рително 
законо-
дателст-
во 

ване на нивата 
на риск, в т.ч. 
законови, конт-
ролни, комуни-
кационни, обра-
зователни и т.н. 
мерки.  

Изготвена е Програма за спазва-
не на законодателството и нама-
ляване на нивата на риск за 
2014 г. В нея са планирани мер-
ките, които ще бъдат предприети 
за повишаване на спазването на 
законодателството. Част от мер-
ките вече са инициирани. 

рискове през 2014  г. Годишно 
приоритизиране на рисковете 
според тяхната значимост и 
изготвяне  на Програма за 2015 
година.  

 

1-6.  

Въвежда-
не на ре-
жим „Ка-
сова от-
четност на 
ДДС“ за 
МСП 

Намаля-
ване ная 
адми-
нистра-
тивната и 
финан-
сова 
тежест. 

Възможност на 
лица, отговаря-
щи на определе-
ни условия да 
ползват облек-
чен режим за 
начисляване и 
внасяне на дъл-
жимия ДДС по 
доставки, а 
именно само при 
наличието на 
реално плащане 
по сделката.  

ЗИД на ЗДДС 2014 От 01.01.2014 г. влезе в сила 
законодателна промяна, с която 
се въвежда облекчен режим на 
т.нар. „касова отчетност“ на ре-
гистрирани по ЗДДС лица 

Анализ на изпълнението и 
ефекта 

Посто-
янен 
срок 

 Данъчни 
приходи като 
% от БВП 
(промяна) 

Намаляване 
на админис-
тративната и 
финансова 
тежест върху 
предприяти-
ята при из-
пълнение на 
задължения-
та им за 
плащане на 
дължимия 
ДДС за съот-
ветния данъ-
чен период. 

 

1/Брой предп-
рия-
тия/доставки в 
режима „Касо-
ва отчетност на 
ДДС“ за МСП 

2/Сума на 
данъчните 
основи на 
доставките, за 
които е при-
ложен режима 
„Касова отчет-
ност на ДДС“ 
за МСП 

 

1-7.  

Внедрява-
не и усъ-
вършенст-
ване на 
електрон-
ните услу-
ги на НАП 

Подоб-
рено 
обслуж-
ване и 
намаля-
ване на 
адми-
нистра-
тивната 
тежест 

Предоставяне на 
по-детайлна и 
навременна 
информация на 
гражданите и 
бизнеса. Внед-
ряване на нови 
е-услуги 

Вътрешни 
администра-
тивни актове 
на НАП, 
ЗНАП. ДОПК 

2007 - Справка за извършени плаща-
ния, преведени по сметки на НАП 
и погасени задължения с тях – с 
ПИК и КЕП; 

- Уведомяване на лицата по е-
mail с потвърждение относно 
постъпване на наредената сума 
по сметката на НАП; 

- Справка  за задълженията на 
лицето и датата и вида документ, 
с който е погасено задължение-
то. 

- Подаване на декларация за 
данъка върху хазартната дейност 
( чл.224, чл.231;239, ал.1; чл.239, 
ал.2 от ЗКПО) 

- Подаване на Декларация по чл. 

- подаване на декларация по 
чл.252 от ЗКПО 

- публичен бюлетин на лицата 
получили разрешение за ре-
жим Касова отчетност по ЗДДС 

- Подаване на Искане за изда-
ване на разрешение за режим 
Касова отчетност 

- Подаване на Искане за прек-
ратяване на режим Касова 
отчетност  

- Подаване на декларация по 
чл.246 от ЗКПО 

- подаване на декларация по 
чл.14, ал.1 от ЗДЗП; 

2014  Данъчни 
приходи като 
% от БВП 
(промяна) 

Подобрено 
обслужване. 

 

Повишен дял 
на ползвае-
мост на е-
услугите 

 

Намаляване 
разходите на 
задължените 

2/ Дял на елек-
тронно пода-
ване на доку-
менти 
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88 от ЗКПО и по чл. 87а, ал. 2 и 3 
от ЗКПО; 

- Подаване на Декларация по чл. 
55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 
от ЗКПО 

- подаване на декларация по 
чл.14, ал.2 от ЗДЗП 

лица. 

 

1-8. 

Опростя-
ване про-
цеса на 
деклари-
ране 

Подоб-
рено 
обслуж-
ване и 
намаля-
ване бая 
адми-
нистра-
тивната 
тежест 

Анализ на съ-
ществуващите 
декларации и 
провеждане 
консултации със 
заинтересовани-
те страни. 

Вътрешни 
администра-
тивни актове 
на НАП, 
ЗНАП. ДОПК 

2014  Анализ на възможностите за 
опростяване на декларациите.  

Обсъждания със заинтересова-
ни страни. Предложения за 
изменения в нормативната 
база. 

2014  Улеснение 
на клиентите 
за изпълне-
ние на тех-
ните задъл-
жения. 

Подобрено 
обслужване. 

Опростени 
деклара-
ции/изисквани
я за деклари-
ране. 

Огранича-
ване на 
ранното 
пенсио-
ниране 
(СП2) 

2-1.  

Одобря-
ване от 
Консулта-
тивния 
съвет за 
оптимизи-
ране на 
осигури-
телната 
система 
към ми-
нистъра на 
труда и 
социална-
та полити-
ка на ва-
риант за 
огранича-
ване на 
ранното 
пенсиони-
ране 

Устойчи-
вост на 
пенси-
онната 
система 

Изменение на 
чл. 69 от КСО  

ЗИД на КСО 

 

2014 Обсъждане в Консултативния 
съвет за оптимизиране на осигу-
рителната система към министъ-
ра на труда и социалната полити-
ка  

Внасяне на проект на ЗИД на 
КСО в МС - 30.11.2014 г. 

2015  1/ Ефективна 
възраст на 
пенсионира-
не (промяна) 

2/ Разходи за 
пенсии като 
% от БВП 
(промяна) 

 

1/ Дял на оси-
гуряващите без 
законово изис-
кване за ми-
нимална въз-
растта за пен-
сиониране 
като % от общо 
осигуряващите 

2/Дял на оси-
гуряващите със 
законово изис-
кване на въз-
раст, което е 
под общите 
разпоредби за 
възрастта за 
пенсиониране 
като % от общо 
осигуряващите 

Изравня-
ване на 
възрастта 
за пенси-
ониране 
на мъжете 
и жените 

2-2.  

Въвежда-
не на ме-
ханизъм за 
изравня-
ване на 
възрастта 

Устойчи-
вост на 
пенси-
онната 
система 

Промени в Ко-
декса за социал-
но осигуряване 
за изравняване 
на възрастта на 
жени и мъже на 
65г.  след 2021г. 

ЗИД на КСО 

 

 

 

2014 Обсъждане в Консултативния 
съвет за оптимизиране на осигу-
рителната система към министъ-
ра на труда и социалната полити-
ка  

 

Внасяне на проект на ЗИД на 
КСО в МС - 30.11.2014 г. 

 

 

 

2015  1/ Ефективна 
възраст на 
пенсионира-
не  при мъже 
(промяна) 

2/ Ефективна 
възраст на 

Разлика в за-
коноустанове-
на възраст за 
пенсиониране 
между мъжете 
и жените 
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(СП2) за пенсио-
ниране за 
работещи-
те при 
условията 
на трета 
категория 
труд  

 

 

 

 

  

 

пенсионира-
не при жени 
(промяна) 

 

 

Активни 
политики 
по зае-
тостта за 
възрастни 
работещи 
(СП2) 

2-3.  

Мерки и 
програми 
за заетост 
за лица на 
възраст 
над 50 г. 

Устойчи-
вост на 
пенси-
онната 
система 

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

НПДЗ за 
2014 г, приет 
с РМС № 52 
от 21 декем-
ври 2013 г. 

2013 През 2013 г. в заетост са включе-
ни около 21 500 лица безработни 
лица над 50 г. 

През 2014 г. ще продължи 
реализацията на:  

Националната програма „По-
мощ за пенсиониране”;  

Мярка по чл. 55а от ЗНЗ; 

Схема „Подкрепа за заетост” по 
ОПРЧР. 

 

2017 2015 г. – 47  
млн. лв. (ДБ) 

2016 г. – 52 
млн. лв. (ДБ)  

2017 г. – 57 
млн. лв. (ДБ) 

Общо – 156 
млн. лв.   

Повишаване 
равнище на 
заетост сред 
по-
възрастните 
(55г.-64г.) от 
47.4% - 
2013 г. до  
48,6% през 
2015 г. 

 

Относителен 
дял на регист-
рирани безра-
ботни на въз-
раст  над 50 г. 
включени в 
субсидирана 
заетост от 
общия брой 
регистрирани 
безработни в 
същия възрас-
тов интервал 
14% - 2013 г.  

20% - 2017 г. 

Огранича-
ване на 
злоупот-
ребите 
при от-
пускане 
на пенсии 
за инва-
лидност 
(СП2) 

2-4.  

Единна 
информа-
ционна 
система на 
медицин-
ската екс-
пертиза 
(ЕИСМЕ) 

Устойчи-
вост на 
пенси-
онната 
система 

Операционали-
зация на ЕИСМЕ  

 

 2011 Единната информационна систе-
ма за медицинска експертиза е 
внедрена през януари 2014 г. 

Миграция на данни от същест-
вуващи програми и архиви – 
01.06.2014 г. 

Публичен достъп до Единната 
информационна система на 
медицинска експертиза  

 

2014  1/Намалява-
не на злоу-
потребите 

2/Редуциран
е на разходи 
на НЗОК за 
прегледи  

 

Брой освиде-
телствани лица  

2-5. 

Качество 
на меди-
цинската 
експертиза 

Устойчи-
вост на 
публич-
ните 
финанси 

Разрешение 
лекари, члену-
ващи в ТЕЛК и 
НЕЛК да упраж-
няват лечебна 
дейност 

Оптимизиране 
на пакета изс-
ледвания за 
целите на меди-
цинската експер-
тиза (въвеждане 
на 1 г. давност) 

ЗИД на Зако-
на за здраве-
то 

ЗИД на Пра-
вилник а за 
устройството 
и организа-
цията на 
работа на 
органите на 
медицинска 
експертиза 

ЗИД на На-

2013 От 1 януари 2012 г., след проме-
ни в Кодекса за социално осигу-
ряване, медицинските комисии 
се произнасят по всички експерт-
ни решения на ТЕЛК с определе-
на 50 и над 50 на сто трайно на-
малена работоспособност. 

 2014  1/Намаляван
е на злоу-
потребите 

2/Редуциран
е на разходи 
на НЗОК за 
прегледи 

Намаляване на 
времето за 
извършване на 
медицинска 
експертиза 
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Премахване на 
специализирани-
те експертни 
лекарски коми-
сии  по белод-
робни, очни и 
психиатрични 
заболявания 

редба за 
медицинска 
експертиза  

Изменение 
на Наредба-
та за основ-
ния пакет 
дейности 
(актуализа-
ция на при-
ложения №6 
и №7 

КСО 

Гаранция 
за мла-
дежта 
(СП3) 

3-1.  

Изпълне-
ние на 
мерки от 
Нацио-
налния 
план за 
изпълне-
ние на 
Гаранция-
та за мла-
дежта за 
2014-2020 
г. 

 

Активни 
политик 
на паза-
ра на 
труда 
/Интегри
ране на 
младе-
жите на 
пазара 
на труда 

Включване в 
субсидирана 
заетост 

Включване в 
обучение 

Ефективно на-
сочване на мла-
дежите на паза-
ра на труда 

Национален 
план за из-
пълнение на 
Гаранцията 
за младежта 
за 2014-2020 
г. приет с 
РМС от 18 
декември 
2013 г. 

Промени в 
ЗНЗ и КТ 

2013 Мярката стартира от началото на 
2014 г.  

Програма "Старт на кариерата" 

Насърчаване на работодатели-
те да наемат безработни лица 
до 29-годишна възраст (чл. 36, 
ал.1 от ЗНЗ) 

Насърчаване на работодатели-
те да наемат безработни лица 
до 29-год. възраст на непълно 
работно време (чл. 36а от ЗНЗ) 

Насърчаване на работодатели-
те да наемат безработни лица 
до 29-годишна възраст, завър-
шили средно или висше обра-
зование и без трудов стаж (чл. 
36б от ЗНЗ) 

Насърчаване на работодатели-
те да наемат за стажуване  
безработни лица до 29-
годишна възраст - (чл. 41 от 
ЗНЗ) 

Насърчаване на работодатели-
те да разкриват работни места 
за чиракуване за безработни 
лица до 29 - год. възраст (чл. 
41а от ЗНЗ) 

Схеми за обучение и заетост за 
младежи по ОП РЧР   

2020 2015 г. – 34.7 
млн. лв. 

2016 г. – 54.5 
млн. лв.  

2017 г. – 60 
млн. лв.   

1/Намаляван
е равнището 
на младежка 
безработица 
(15-24 г.) от 
28.4% през 
2013 г. до 
27.2% през 
2015 г. 

2/Относител
ен дял на 
младежите 
на възраст 
15-24 г., 
които не са в 
заетост, 
образование 
или обуче-
ние от об-
щия брой 
младежи в 
същия въз-
растов ин-
тервал (NEET 
rate) от 
21.5% през 
2012 г. до 
20.5% през 
2015 г.  

 

Относителен 
дял на регист-
рираните без-
работни мла-
дежи (15-24 г.), 
които са вклю-
чени в обуче-
ние или зае-
тост от общия 
брой регист-
рирани безра-
ботни младе-
жи - от 30% 
през 2013 г. до 
50% през 2015 
г. 

 

Ефикасни 
консулта-
ции за 

3-2.  

Интегри-

Подоб-
ряване 
на пос-

Принцип на 
обслужване на 

РМС № 878 
от 29.12.2002 

2011 Подготвена е документация за 
две обществени поръчки за: 
софтуер за работа на киоските и 

2014 г. 2 ДБТ ще започнат да 
обслужват на принцип на „едно 

2015  Брой регист-
рирани без-
работни 

1/Относителен 
дял на ДБТ 
въвели модела 
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търсещите 
работа 
(СП3) 

ран под-
ход за 
предоста-
вяне на 
посредни-
чески 
услуги за 
заетост 

редни-
ческите 
услуги на 
АЗ 

„едно гише“ 

Изграждане на 
обществени 
информационни 
терминали за 
предоставяне на 
електронни пос-
реднически 
услуги 

Провеждане на 
общи и специа-
лизирани трудо-
ви борси  

Мениджъри на 
случай (case 
managers) 

Разкриване на 
нови изнесени 
работни места 
(ИРМ) към ДБТ 

Провеждане на 
обучения на 
служители в АЗ 
за подобряване 
обслужването на 
клиенти 

Въвеждане на 
„Ателиета за 
търсене на рабо-
та” към ДБТ. 

г. за SMS известяване на потреби-
телите на киоските 

гише“ 

Очаква се до края на 2014 г. 
киоските да заработят. 

лица започ-
нали работа 
на първич-
ния пазар на 
труда след 
получаване 
на посред-
нически 
услуги за 
заетост или 
участие в 
трудови 
борси – за 
2013 г. - 
204 812 ду-
ши 

 

обслужване на 
„едно гише“ от 
76% през 2013 
г. до 100 % 
през 2020 г.  

2/Брой прове-
дени трудови 
борси- 122 
през 2013 г. и 
128 през 2014 
г. 

3/Брой въве-
дени в експло-
атация общес-
твени инфор-
мационни 
терминали   

Установя-
ване на 
потреб-
ностите от 
умения на 
пазара на 
труда (СП 
3) 

3-3.  

Система за 
прогнози-
ране на 
потреб-
ностите на 
пазара на 
труда 

 

Активни 
политик 
на паза-
ра на 
труда 
/Подобр
яване на 
посред-
нически-
те услуги 
на Аген-
цията по 
заетостта 

Въвеждане на 
системата за 
прогнозиране в 
политиките за 
образование и 
заетост 

Ежегодни проуч-
вания сред рабо-
тодателите за 
идентифициране 
на техните пот-
ребности от 
работна сила  

Планиране и 

Заповед за 
КБ № РД01-
871/29,11,20
11 г. 

2012 Изготвени общи тенденции за 
развитие на пазара на труда в 
резултат на модела - февруари 
2014 г. 

Проведени две обучение на 107 
служители на АЗ във връзка с 
подготовка провеждането на 
ежегодното проучване сред ра-
ботодателите  

Изготвени са средносрочни прог-
нози за 120 професии и 35 ико-
номически дейности, и дългос-
рочни – за 9 класа професии и 18 

Провеждане на първо проучва-
не сред работодателите от 
системата по заетостта - първо 
полугодие на 2014 г.  

2014   1/ Намаля-
ване равни-
щето на 
продължи-
телна безра-
ботица с 1 
п.п. (от 7.5% 
на 6.5% през 
2015 г.) 

2/ Намаля-
ване равни-
щето на 
младежка 
безработица 
(15-24 г.) от 

Относителен 
дял на регист-
рираните без-
работни лица 
включени в 
обучения в 
съответствие с 
идентифици-
раните бъдещи 
потребности на 
работодатели-
те  - от 2,6% 
през 2014 г. на 
5,3 % през 
2015 г. 
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организиране на 
обучения за 
безработни лица 

икономически дейности. 28.4% през 
2013 г. до 
25.2% през 
2015 г. 

Активни 
политики 
по зае-
тостта по 
нацио-
нални 
схеми 
(СП3) 

3-4.  

Подпома-
гане зае-
тостта на 
младежи с 
трайни 
уврежда-
ния 

Активни 
политики 
на паза-
ра на 
труда 

Финансиране на 
проекти на  мла-
дежи с трайни 
увреждания до 
29 години стар-
тиращи самосто-
ятелна стопанска 
дейност 

Закон за 
интеграция 
на хора с 
увреждания 

2014   посто-
янен 
срок 

 Младежка 
безработица 
(промяна) 

Дял на безра-
ботни младе-
жи с трайни 
увреждания до 
29 години 
реализирани 
на пазара на 
труда 

3-5.  

Изготвяне 
на оценки 
за актив-
ната поли-
тика на 
пазара на 
труда 

Активни 
политики 
на паза-
ра на 
труда 

Последваща 
оценка на всички 
програми и мер-
ки за заетост на 
активната поли-
тика на пазара на 
труда. 

 

Заповед за 
КБ № РД01-
606/13,07,20
12 г.  

2013 Изготвен първи вариант на зак-
лючителен доклад на последва-
ща оценка на всички елементи 
(програми и мерки за заетост) на 
активната политика на пазара на 
труда. 

Изготвен първи вариант на втори 
доклад на последваща оценка на 
ефекта от активната политика на 
пазара на труда на индивидуално 
ниво 

Изготвени три оценки на ак-
тивната политика на пазара на 
труда до края на проекта. 

2015 660 хил. лв.   Проведени три 
оценки на 
активната 
политика на 
пазара на тру-
да 

3-6.  

Таргети-
рани прог-
рами за 
безработ-
ни лица в 
неравнос-
тойно 
положе-
ние 

Активни 
политики 
на паза-
ра на 
труда 

Стартиране на 4 
нови национал-
ни програми за 
интеграция на 
пазара на труда 
на безработни 
лица в неравнос-
тойно положе-
ние в областта на 
опазване и раз-
витие на култур-
ното историчес-
ко наследство, 
опазване на 
националния 
горски фонд, 
обучение на 
лица на социал-
но подпомагане 
и обучение и 
заетост на имиг-
ранти 

Национална 

НПДЗ за 
2014 г, приет 
с РМС № 52 
от 21 декем-
ври 2013 г. 

Национална 
програма 
„Активиране 
на неактив-
ните лица“ 

2013 Програмите стартират своето 
изпълнение в началото на 2014 г.  

 

 посто-
янен 
срок 

1,9 млн. лв. 
от ДБ за 2014 
г. 

1/Намаляван
е равнището 
на безрабо-
тица с 1 п.п. 
(от 12.5% на 
11.5% през 
2015 г.) 

2/Намаляван
е равнището 
на продъл-
жителна 
безработица 
с 1 п.п. (от 
7.5% на 6.5% 
през 2015 г.) 

1/ Дял на пре-
минали прог-
рама за зае-
тост/обучение 
с устойчива 
заетост на 
същото или 
друго място 
като % от всич-
ки безработни 
включени в 
програма 

2/ Относителен 
дял на средст-
вата за активна 
политика на 
пазара на тру-
да (ДБ) от БВП   



 

70 

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

програма „Си-
гурност“. 

Мини-
мални 
осигури-
телни 
прагове 
(СП3) 

3-7.  

Изследва-
не относно 
влиянието 
на мини-
малните 
осигури-
телни 
прагове 
върху 
заетостта 

Намаля-
ване на 
пречките 
пред 
наемане-
то на 
труд 

Провеждане на 
изследване на 
ефекта на систе-
мата на мини-
малните осигу-
рителни прагове 
върху заетостта 
по региони, ико-
номически дей-
ности  

НПДЗ 2013 г. 2013 Избран е изпълнител за провеж-
дане на изследването по общест-
вена поръчка 

Първи резултати от изследването 
– април 2014 г. 

 2014   Доклад с ре-
зултати от 
проведеното 
изследване и 
изводи   

 

Нацио-
нална 
стратегия 
за нама-
ляване на 
бедността 
и насър-
чаване на 
социално-
то включ-
ване 2020 
(СП3) 

3-8.  

Напредък 
в изпъл-
нението на 
стратегия-
та  

Намаля-
ване на 
бедност-
та и 
насърча-
ване на 
социал-
ното 
включ-
ване 

Разработване на 
План за действие 
за изпълнение на 
стратегията  

Национална 
стратегия за 
намаляване 
на бедността 
и насърчава-
не на соци-
алното 
включване 
2020 

2013 Приети от МС Национална стра-
тегия за дългосрочна грижа и 
Национална здравна стратегия 
2014-2020 г. – края на 2013 г. 

62 нови социални услуги в общ-
ността през 2013 г. (общо 781 
социални услуги в общността)  

14 по-малко специализираните 
институции за деца и 2 по-малко 
институции за възрастни хора и 
хора с увреждания през 2013 г.  

Въведени диференцирани раз-
мери за месечни помощи за деца 
до завършване на средно обра-
зование, но не по-късно от 20-
годишна възраст 

Увеличена месечна добавка за 
деца с трайни увреждания 

Разработване на проект на 
План за действие за изпълне-
ние за 2015-2016 г.на Нацио-
нална стратегия за намаляване 
на бедността и насърчаване на 
социалното включване 2020   – 
втора половина на 2014 г. - 
началото на 2015 г. 

2020  1/ Дял на 
лицата жи-
веещи в риск 
от бедност 
като % от 
населението 

2/ Дял на 
лицата, жи-
веещи в 
домакинства 
с нисък ин-
тензитет на 
икономичес-
ка активност 
(% от 0-59 г.) 

 

1/ Напредък по 
изпълнението 
на Национал-
ната цел за 
намаляване на 
броя на живе-
ещите в бед-
ност с 260 000 
до 2020 г. и 
четирите под-
цели към нея. 

 

Нацио-
нална 
стратегия 
за интег-
риране на 
ромите 
(СП3) 

3-9.  

Напредък 
в изпъл-
нението на 
стратегия-
та по при-
оритетни 
области 

Намаля-
ване на 
бедност-
та и 
насърча-
ване на 
социал-
ното 
включ-
ване 

Подоб-
ряване 
предла-

Разработване и 
изпълнение на 
пан за действие 
по стратегията и 
общински пла-
нове за действие 
за втория период 
до 2020 г. 

 

Подобряване на 
координацион-
ния механизъм и 

Национална 
стратегия на 
Република 
България за 
интегриране 
на ромите 
2012-2020 г. 

План за 
действие за 
изпълнение 
на НСРБИР 
до 2020 

2012 Изпълнение на Плана за дейст-
вие за изпълнение на НСРБИР 
2012- 2020 и „Десетилетие на 
ромското включване 2005-2015” 

Приложение на 220 общински 
планове за действие 2012-2013 г. 
и 28 регионални стратегии (отчет 
на ЕК – ноември 2013 г.) 

Сформирана Комисия за изпъл-
нение на НСРБИР 

Механизъм за междуинституци-
онална координация при форму-

Разработване на нови общинс-
ки планове за действие – до 
края на 2014 г.  

Разработване на втория период 
на плана за действие по страте-
гията – до края на 2014 г. 

Засилване на координацията за 
проследяване на изпълнението 
на стратегията по ведомства – 
края на 2014 г. 

Създаване на система за мони-
торинг на изпълнението на 

2020   1/ Брой на 
отпадналите 
от образова-
нието  - 3844 
ученици за 
учебната 
2012/2013 г.   

2/ Подобрен  
достъп на 
ромите да 
пазара на 
труда и по-
вишаване на 

1/Брой лица с 
осигурена 
заетост: 14 670 
лица от ромски 
произход за 
2013 г. 

2/Брой лица 
завършили 
обучителни 
курсове за 
придобиване 
на професио-
нална квали-
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гането на 
труд 

мониторинга на 
изпълнение на 
стратегията   

лирането, изпълнението, мони-
торинга и оценката на политиката 
по етническите и интеграционни-
те въпроси 

Приоритет  „Образование”: на-
маление на броя на отпадналите 
в прогимназиалния етап на ос-
новното образование (V – VIII 
клас) от 2302 ученици през 
2011/2012 г. на  2122 ученици 
през 2012/2013 г. 

Приоритет „Заетост“: обучени и 
назначени на работа в ДБТ без-
работни лица от ромски произ-
ход, като трудови посредници – 
ромски медиатори по Национал-
ната програма “Активиране на 
неактивни лица“ . - към края на 
2013 г. в 63 ДБТ в страната рабо-
тят 76 медиатори., които са ре-
гистрирали 12 993 неактивни и 
обезкуражени лица. От тях 3 434 
лица са устроени на работа, а 117 
лица са включени в различни 
обучения.  

Осигурена заетост на 14 670 лица 
от ромски произход.  И включени  
в обучение за придобиване на 
професионална квалификация, 
ключови компетентности и огра-
мотяване – 9 928 лица, като 508 
от тях са по ОП РЧР.  

Приоритет „Здравеопазване”: 
през 2013г са извършени 11 453 
бр прегледи с 23-те мобилни 
кабинета. По програма «Превен-
ция и контрол на ХИВ/СПИН» и 
по специално по компонент 5 
„Намаляване на  уязвимостта към 
ХИВ на хората от ромска общ-
ностса обхванати  – 13 129 лица. 
По програма “Подобряване на 
контрола на туберкулозата” за 
периода 01.01.-31.12.2011 г. - 20 
272 лица са скринирани за риска 
от туберкулоза. Действат 8 
здравно-социални центъра за 

стратегията (финансиране по 
ОПРЧР 2014-2020 г.) – 2015 г. – 
2017 г. 

Изготвяне на Мониторингов 
доклад за изпълнението за 
2013 г. на НСРБИР – април 2014 
г. 

 

  

дела на зае-
тите сред тях 

 

фикация, клю-
чови компе-
тентности и 
ограмотяване - 
9 928 лица от 
ромски произ-
ход за 2013 г. 

3/Брой прове-
дени профи-
лактични прег-
леда с 23 мо-
билни кабине-
ти в места с 
предимно 
ромско насе-
ление- 11 453 
за  2013 г. 

4/Брой изгра-
дени нови 
социални жи-
лища и подоб-
рена образова-
телна, социал-
ни и културна 
инфраструкту-
ра/ брой полз-
ватели  

През 2013 г. се 
реновират 50 и 
строят  213 
жилища/ще 
облагодетелс-
тват  905  
представители 
на неравнос-
тойни групи, 
включително и 
роми 

До септември 
2013 г. 248 
образователни 
обекта /8407 
роми са обла-
годетелствани. 
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работа в ромска общност. 

Приоритет „”Жилищни условия”: 
през 2013г. реконструират  50 и 
се изграждат 213 нови жилища, 
за 905 представители на нерав-
ностойни групи, включително и 
роми.  

Достъп-
ност и 
ефектив-
ност на 
социални-
те транс-
фери 
(СП3) 

3-10. 
Ефектив-
ност на 
семейните 
помощи за 
деца 

Намаля-
ване на 
бедност-
та 

 

Подобряване на 
критериите за 
отпускане на 
определени 
видове семейни 
помощи  

Въвеждане на 
правило за по-
високи размери 
на диференци-
рани семейните 
помощи за деца  

Подобряване на 
контрола с оглед 
предотвратяване 
на недобросъ-
вестно получа-
ване на семейни 
помощи за деца 

Закон за 
социално 
подпомагане 
и Правилни-
ка за прила-
гането му  

ЗИД на Зако-
на за семей-
ни помощи 
за деца 

 

2014 Сформирана е РГ за разработва-
не на проект на ЗИД на Закона за 
семейни помощи за деца 

Въведени са диференцирани 
размери за месечни помощи за 
деца до завършване на средно 
образование, но не по-късно от 
20 годишна възраст 

   Дял на насе-
лението в 
риск от бед-
ност преди и 
след соци-
ални транс-
фери (про-
мяна в раз-
ликата меж-
ду двете) 

 

1/ Дял на обх-
ванатите от 
социални 
трансфери 
лица (% от 
лицата в риск 
от бедност) 

2/ Коефициент 
на заместване 
и на ползване 
(на база обек-
тивни крите-
рии като иму-
ществено със-
тояние) 

3-11.  

Гаранти-
ране на 
социална 
защита на 
уязвимите 
групи от 
населени-
ето  

Намаля-
ване на 
бедност-
та 

 

Осигуряване на 
социална защита 
на най-
нискодоходните 
и рискови групи 
от населението 
чрез предоста-
вяне на социал-
ни помощи 

Подобряване на 
адекватността на 
социалните пла-
щания в зависи-
мост от нуждите 
за по-добро 
качество на жи-
вот на най-
уязвимите групи 
в обществото 

Закон за 
социално 
подпомагане 
и Правилни-
ка за прила-
гане на За-
кона за со-
циално под-
помагане 

2013 През май 2013 г. е актуализиран 
коригиращия коефициент за 
отпускане на целева помощ за 
отопление, което беше направе-
но с цел увеличението на пенси-
ите от 1 април т.г. да не се отрази 
на възможността на възрастните 
хора да получават енергийни 
помощи. Размерът на коефици-
ента беше увеличен от 1.104 на 
1.212. 

През юни 2013 г. с промяна в 
условията и реда за отпускане на 
целева помощ за отопление е 
увеличен размера на диферен-
цирания минимален доход с 15 
лв. за всички целеви групи. 

С Наредба № РД07-6/25.10.2013 
г. за изменение и допълнение на 
Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за 

Ще продължи насърчаването 
на трудовата заетост на подпо-
маганите трайно безработни 
лица в трудоспособна възраст с 
цел намаляване на броя на 
пасивните потребители на 
социални помощи и създаване 
на възможност за пренасочва-
не на ресурсите към хората, 
които имат най-голяма нужда 
от тях.  

Ще се оптимизира координа-
цията между системата за со-
циално подпомагане и систе-
мата за активни програми на 
пазара на труда и ще се под-
помага социалната реинтегра-
ция на лицата, които получават 
социални помощи чрез осигу-
ряване на по-добро финанси-

Посто-
янен 
срок 

Размер при 
база за 2014 
г..- 140 302 
666 лв.; 

1.  Месечни 
помощи - 
52 489 450 
лв.; 

2. Еднократ-
ни помощи - 
1 900 000 лв.; 

3. Целеви 
помощи за 
наеми - 
100 000 лв.; 

4. Целеви 
помощи за 
отопление – 

По-добра 
целенасоче-
ност на со-
циалните 
помощи; 

Увеличаване 
на трудовата 
заетост на 
подпомага-
ните трайно 
безработни 
лица в тру-
доспособна 
възраст; 

Осигуряване 
на отопле-
ние през 
зимния пе-
риод на 

1.Отпуснати 
месечни по-
мощи на лица 
и семейства – 
текуща стой-
ност 57 400 
средномесе-
чен брой лица 
и семейства; 
 2. - отпуснати 
еднократни 
помощи – 
текуща стой-
ност 8 500 
брой случаи; 
3. отпуснати 
целеви помо-
щи за наеми 
по ЗСП  - теку-
ща стойност 
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условията и реда за отпускане на 
целева помощ за отопление е 
създадена правна възможност за 
запазване на размера на помощ-
та от предходния отоплителен 
сезон като се отчетоха настъпи-
лите промени в цената на елект-
роенергията за битовите потре-
бители и се гарантира по-добрата 
социална защита на най-
уязвимите социални групи. 

На 21.12.2013 г. се измени ПМС 
№ 17 за определяне на условията 
и реда за разходване на целевите 
средства за диагностика и лече-
ние в лечебни заведения за бол-
нична помощ на лица, които 
нямат доход и/или лично иму-
щество, което да им осигурява 
лично участие в здравноосигури-
телния процес. 

 

ране при реализацията на 
програми и проекти в областта 
на социалното подпомагане.  

 

Наредба 5 - 
83 313 216 
лв.; 

5. Помощи за 
диагностика 
и болнично 
лечение на 
социално 
слаби лица – 
ПМС 17/2007 

2 500 000 
лева. 

Източници 
на финанси-
ране на мяр-
ката 

Държавния 
бюджет 

хората в най-
тежко соци-
ално поло-
жение 

Дял на насе-
лението в 
риск от бед-
ност преди и 
след соци-
ални 
фе-
ри(промяна 
в разликата 
между две-
те) 

 

265 средноме-
сечен брой 
случаи; 
4. отпуснати 
целеви помо-
щи за отопле-
ние – 270 000 
брой случаи за 
отоплителен 
сезон; 
5. - отпуснати 
целеви средст-
ва за болнична 
медицинска 
помощ за ди-
агностика и 
лечение - 2 000 
брой лица; 
По отчет към 
31.12.2013 г.:  
-  отпуснати 
месечни по-
мощи на лица 
и семейства  
49 921 сред-
номесечен 
брой случаи; 
- отпуснати 
еднократни 
помощи –7 758 
брой случаи; 
 -отпуснати 
целеви помо-
щи за наеми 
по ЗСП  - 226 
средномесе-
чен брой слу-
чаи; 
 - отпуснати 
целеви средст-
ва за болнична 
медицинска 
помощ за ди-
агностика и 
лечение- 4 357 
брой лица;  
- отпуснати 
целеви помо-
щи за отопле-
ние – 251 876 
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брой случаи за 
отоплителен 
сезон 
2013/2014 

6. Дял на обх-
ванатите от 
социални 
трансфери 
лица (% от 
лицата в риск 
от бедност) 

7. Коефициент 
на заместване 
и на ползване 
(на база обек-
тивни крите-
рии като иму-
ществено със-
тояние) 

Достъп-
ност и 
ефектив-
ност на 
социални-
те услуги 
за деца и 
възрастни 
(СП3) 

3-12. 

Интегри-
рани услу-
ги за ран-
но детско 
развитие 

Намаля-
ване на 
бедност-
та и на 
социал-
ното 
изключ-
ване при 
децата 

Изпълнение на 
Проекта за соци-
ално включване 
(ПСВ) 

Заемно спо-
разумение 
(Проект за 
социално 
включване) 
между РБ и 
МБВР, под-
писано на 
18.11. 2008 г. 
(Заем № 
7612 BG) и 
ратифицира-
но със закон 
последно 
изменение 
от 42-ро НС 
(Обн., ДВ, бр. 
98 от 
12.11.2013 г.) 

2011 Към 31.01.2014 г. приключили 83 
от общо 85 договора за извърш-
ване на СМР на стойност 17,8  
млн. евро  (37 договора приклю-
чени през 2013 г.)  

Към 31.01.2014 г. въведени в 
експлоатация яслени и градински 
групи с нови 1107 места в 17 
общини  

Приключване на строително-
монтажни работи и доставка на 
технологично оборудване и 
обзавеждане на центровете за 
интегрирани детски услуги - 
01.07.2014 г.  

Стартиране на услуги за ранно 
детско развитие от всички 69 
общини бенефициенти – от  
01.07.2015 г. 

 

2015  Дял на деца-
та в риск от 
бедност и 
социално 
изключване 
(% от насе-
лението на 
възраст 0-17 
г.) (промяна) 

1/ Брой деца с 
достъп до 
интегрирани 
услуги за ран-
но детско раз-
витие 

 Текуща стой-
ност: 1107 
деца 

Целева стой-
ност: 30 хил. 
деца в 69 об-
щини  

2/ Равен старт 
през първите 
седем години 
на деца от 
уязвими групи  

3-13.  

Деинсти-
туциона-
лизация на 
грижата за 
деца 

Намаля-
ване на 
бедност-
та и на 
социал-
ното 
изключ-
ване при 
децата 

Регионална со-
циална инфраст-
руктура за деца  

Предоставяне на 
качествени и 
насочени към 
потребностите 
на всяко дете 

Национална 
стратегия 
„Визия за 
деинсти-
туционали-
зация на 
децата в 
Република 
България” и 

2010 Дейност 1: За 2013 г. са изготвени 
планове за извеждане от инсти-
туцията на всички 218 деца, нас-
танени в пилотните ДМСГД към 1 
януари. Към 28 февруари в същи-
те са останали 91 деца с тежки 
здравословни проблеми. В пла-
новете за грижи на тези деца е 
предвидено настаняването им в 

Дейност 1: Предстой закриване 
на 8-те пилотни ДМСГД до 
средата на 2014 г.  След тяхно-
то закриване ще стартират 
дейност новите 44 социални и 
здравно-социални услуги, изг-
радени на територията на зак-
ритите ДМСГД.  

2023 Обща стой-
ност на про-
екта по дей-
ност 4 – 7,7 
млн. евро 

Обща стой-
ност на про-
екта по дей-
ност 5 – 4,8 

Дял на деца-
та в риск от 
бедност (% 
от населени-
ето на въз-
раст 0-17 г.) 
(промяна) 

1/ Нарастване 
на броя на 
услугите за 
деца 

Текуща стой-
ност: 371 
(01.2014 г.) 

Целева стой-
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услуги  

Превенция на 
насилието и 
отпадане от 
училище, реин-
теграция на деца 

Консултиране и 
подкрепа на 
семейства в 
риск, оценяване, 
обучение и под-
крепа на прием-
ни родители и 
осиновители 

Плана за 
действие 
към нея  

ОПРР 2007-
2013 

ОПРР 2014-
2020 

 

планираните на територията на 
закриващите се ДМСГД резиден-
тни услуги за деца с нужда от 
постоянни медицински грижи.  

За периода са проведени 8 въ-
веждащи и 8 надграждащи обу-
чения на персонала в които са 
включени 432 служители (95% от 
наличния персонал)  

След анализи на нуждите на 
децата са планирани и изградени 
44 услуги.  

Разработени са 5 методики за 
иновативните услуги 

Инфраструктурните дейности за 
преструктуриране на ДМСГД  в 
центрове за здравно-социални 
услуги са приключили напълно в 
5 от сградите. Очакваме до 
м.април да приключат и в оста-
налите  

Разработени 8 актуални регио-
нални планове за деинституцио-
нализация за всяко пилотно 
ДМСГД 

Дейност 2: стартира пренасочва-
не на 141 деца и младежи в 18 
целеви общини, а 63 деца и мла-
дежи в процес на допълнителна 
медицинска експертиза; открити  
първите центрове за настаняване 
от семеен тип в 14 общини; орга-
низирани обучения на персонала 
в новосъздадените услуги 

Дейност 3: Добавени са две нови 
дейности по проекта и е удължен 
неговия срок. Двете дейности 
са:1) Анализ на състоянието на 
специализираните институции за 
възрастни хора, за хора с психич-
ни разстройства, за хора с физи-
чески увреждания и сетивни 
нарушения; за хора с деменция; 
за хора с умствена изостаналост и 
за стари хора. 2) Изследване на 

 

 

 

Дейност 2:  идентифициране на 
целеви територии с оглед раз-
ширяване на целевата група и 
конкретните услуги; разработ-
ване на планове за извеждане 
на децата от специализираните 
институции 

 

Дейност 3:  

Предстоящи 5 обучения в три 
тематични направления: уп-
равление на социални услуги; 
предоставяне на социални 
услуги и супервизия; анализ на 
състоянието на специализира-
ните институции за възрастни 
хора, за хора с психични разст-
ройства, за хора с физически 
увреждания и сетивни наруше-
ния; за хора с деменция; за 
хора с умствена изостаналост и 
за стари хора.изследване на 
прилаганите в страната стан-
дарти за качество на социални 
услуги 

Дейност 4: прилагане в нацио-
нален мащаб на нов подход за 
предоставяне на услугата „при-
емна грижа”; децентрализира-
не на услугата „приемна гри-
жа”; разработване и въвеждане 
на единен финансов стандарт 
за услугата 

Дейност 5: Обучение на 2100 
служители в 147 дирекции 
„Социално подпомагане“ в 
страната 

 

Предстои приоритизация на 
обектите, които да бъдат фи-
нансирани през периода 2014-

млн. евро ност: 512 
(2017г.) 

 

2/ Закриване 
на съществу-
ващите специ-
ализирани 
институции за 
деца 

Текуща стой-
ност: 77 (2013 
г) 

Целева стой-
ност: 0 (2025 г.) 

 

3/ Деца,  из-
ползващи 
услуги в общ-
ността  
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прилаганите в страната стандарти 
за качество на социални услуги. 

 

Дейност  4: към края на февруари 
2014 г. са утвърдени общо 955 
приемни семейства и общо 1123 
деца са преминали през услугата 
„приемна грижа”  

 

Дейност  5: По проект „Укрепване 
на капацитета на АСП за повиша-
ване на качеството и ефектив-
ността на социалната работа“ 
към м. януари 2014 г. са назначе-
ни 382 социални работници към 
всички дирекции „Социално 
подпомагане“ в страната 

2020 

3-14. 

Развитие 
на мрежа 
от услуги 
за дългос-
рочна 
грижа 

Намаля-
ване на 
бедност-
та и 
насърча-
ване на 
социал-
ното 
включ-
ване при 
възраст-
ните 

Премахване на 
институционал-
ния модел на 
грижа за възрас-
тни хора и хора с 
увреждания 

Развитие на 
между-
секторните услу-
ги за социално 
включване 

Промени в На-
ционалната 
програма „Асис-
тенти на хора с 
увреждания“ 

Регионална инф-
раструктура за 
предоставяне на 
услуги в общ-
ността 

Национална 
стратегия за 
дългосрочна 
грижа и план 
за действие  

 

ОПРР 2014-
2020 

 

2013 Към края на м.февруари  2014 г. 
функционират 194 социални 
услуги в общността за възрастни 
хора и хора с увреждания (със 6 
повече спрямо началото на 2013 
г.) като капацитетът на услугите е 
5 793 места, като заетите са 5869; 
220 услуги от резидентен тип за 
възрастни хора и хора с увреж-
дания  (с 22 повече спрямо нача-
лото на 2013 г.) общ капацитет 
2688 места от които заети са 2580 
места. 

Намален капацитет в 81 домове 
за стари хора, закрита 1 специа-
лизирана институция за хора с 
увреждания  

Увеличени стандартите за соци-
алните услуги, делегирани от 
държавата дейности (РМС № 658 
от 31.10.2013 г.)  

Приета Националната стратегия 
за дългосрочна грижа (РМС №2 
от 07.01.2014 г.) 

Разработване на План за дейс-
твие за изпълнение на Нацио-
налната стратегия за дългос-
рочна грижа - втора половина 
на 2014 г. - 2015 г.  

Анализа на състоянието на 
специализираните институции 
за възрастни хора,за хора с 
психични разстройства, за хора 
с физически увреждания и 
сетивни нарушения, за хора с 
деменция, за хора с умствена 
изостаналост и за стари хора 
(по дейност 3 от мярка Деинс-
титуционализация на грижата 
за деца) – 2014-2015 г. 

Разкриване на нови социални 
услуги в общността и услуги от 
резидентен тип за възрастни 
хора и хора с увреждания – с 
постоянен срок 

Приоритизация на обектите за 
финансиране по ОПРР 2014-
2020 

2020  1/ Дял на 
населението 
на възраст 
65+в риск от 
бедност (% 
от населени-
ето на въз-
раст 65+ 
г.)(промяна) 

2/ Дял на 
децата в 
риск от бед-
ност и соци-
ално изк-
лючване (% 
от населени-
ето на въз-
раст 0-17 
г.)(промяна) 

Нарастване на 
броя на соци-
алните услуги в 
общността за 
възрастни хора 
и хора с ув-
реждания 

Текуща стой-
ност: 411 
(м.януари 2014 
г.) 

Целева стой-
ност: 512 (2017 
г.) 

3-15.  

Разработ-

Намаля-
ване на 
бедност-

По-голяма гъвка-
вост и по-добро 
качество на пре-

 2014 Сформирана е междуведомстве-
на работна група за разработва-
нето на нов Закон за социалните 

Разработване на проект на 
Закон за социалните услуги  

2015 Не е необхо-
димо допъл-
нително 

1/ Дял на 
населението 
на въз-раст 

1/Промяна в 
обхвата на 
населението, 
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ване на 
нов Закон 
за социал-
ните услу-
ги 

та и 
насърча-
ване на 
социал-
ното 
включ-
ване 

 

доставяните 
услуги от една 
страна и от друга 
- зачитане на 
правата на пот-
ребителите при 
избора на услуги 
и при избора на 
доставчици. 

услуги Приет нов Закон за социалните 
услуги. 

финансира-
не. 

65+в риск от 
бедност (% 
от населени-
ето на въз-
раст 65+ 
г.)(промяна) 

2/ Дял на 
децата в 
риск от бед-
ност и соци-
ално изк-
лючване (% 
от населени-
ето на въз-
раст 0-17 
г.)(промяна) 

ползващо 
социални услу-
ги като % от 
населението в 
риск  

2/Промяна в 
брой на дос-
тавчиците на 
социални услу-
ги 

 

Закон за 
училищ-
ното об-
разование 
(СП4) 

4-1.  

Модерни-
зация на 
системата 
на средно-
то образо-
вание   

Подоб-
ряване 
на качес-
твото и 
достъпа 
до обра-
зование 

Актуализация на 
проекта на нов 
закон за учи-
лищното образо-
вание 

Проект на 
Закон за 
училищното 
образование 

2013 Преработка на проекта на нов 
закон за училищното образова-
ние за въвеждане на допълни-
телни критерии за качество 

Приемане  на новия закон от 
НС - четвърто тримесечие на 
2015 г. 

Разработване на подзаконова 
нормативна уредба – 2016 г. 

Прилагане на новите  образо-
вателни изисквания – от учебна 
година 2016/2017 г. 

2016  1/ Намаля-
ване на дела 
на 15-
годишните 
ученици с 
постижения 
под критич-
ния праг PISA 
до 35 % до 
2020 г 

2/ Намаля-
ване на дела 
на преждев-
ременно 
напусналите 
ученици до 
11 % до 2020 
г. 

1/ Дял на за-
вършилите 
средно обра-
зование като % 
от лицата в 
съответната 
възрастова 
група 

2/ Ранно уста-
новяване на 
образователни 
проблеми при 
учениците 
спрямо броя 
на отпаднали-
те 

 

Съответс-
твие на 
висшето 
образова-
ние с 
изисква-
нията на 
пазара на 
труда 
(СП4) 

4-2.  

Стратегия 
за разви-
тие на 
висшето 
образова-
ние в Ре-
публика 
България 
2014-2020  

Модер-
низиране 
система-
та на 
висшето 
образо-
вание  

Разработване на 
Проект на стра-
тегия за развитие 
на висшето об-
разование 

Стратегия за 
развитие на 
висшето 
образование 
в Република 
България 
2014-2020 

2013  Изготвен проект на Стратегия за 

развитие на висшето образова-

ние – ноември 2013 г. 

Обществени дискусии на проекта 

на Стратегия до март 2014 г. 

 

Изготвяне на окончателен ва-

риант на проекта на Стратегия 

за развитие на висшето обра-

зование – април 2014 г. 

Приемане на Стратегията за 

развитие на висшето образова-

ние – май 2014 г. 

2014   Създаване на 
дългосрочна 
рамка за 
адекватно 
развитие на 
системата на 
висшето 
образование  

Приета Страте-
гия за развитие 
на висшето 
образование в 
Република 
България 2014-
2020 

4-3.  Подоб-
ряване 

Ежегодни актуа- ПМС № 
121/25.06.32

2012  Актуализирано издание на рей-
тинговата система през януари 

Три издания на рейтинговата 2015  2,2 млн.лв. 
ЕСФ и наци-

Стимулиране Брой социоло-
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Рейтинго-
ва система 
на висши-
те учили-
ща  

на качес-
твото  на 
висше 
образо-
вание 

лизации на сис-

темата, вкл. чрез 

преглед на ме-

тодологията, 

индикаторите и 

провеждане на 

социологически 

проучвания 

 

012 г. 2014 г. система до есента на 2015 г. онално съ-
финансиране  

на качество-

то на обра-

зованието 

във висшите 

училища 

 

гически анкети 

(3 анкети) 

Брой анкети-

рани лица 

Брой анализи 

на базата на 

статистически-

те данни 

4-4.  

Осъвре-
меняване 
на учебни-
те програ-
мите 

Подоб-
ряване 
на качес-
твото на 
висшето 
образо-
вание  

Процедура „Ак-
туализиране на 
учебните прог-
рами във висше-
то образование в 
съответствие с 
изискванията на 
пазара на труда” 
по ОПРЧР 2007-
2013 

ОПРЧР 2007-
2013 

2012 Изпълняват се 50 проекта с вис-

ши училища със следните дей-

ности: 

Анализ на приоритетни специал-
ности в съответствие с конкрет-
ните потребности на бизнеса и 
изискванията на пазара на труда 
на микрониво 

Включване на бизнеса в образо-
вателния процес на висшите 
училища. Приемане на мерки за 
осъвременяване на учебните 
програми.  

Създаване на нови учебни прог-
рами и/или актуализиране на 
сегашните.  

Апробиране на новите и/или 
актуализирани учебни програми 
в академична среда. Въвеждане 
на мерки за осъвременяване на 
начините на преподаване. 

Ангажиране на бизнеса в прило-
жимостта на новите учебни прог-
рами – посещения на студентите 
в реална работна среда, семи-
нарни занятия за студентите с 
участието на представители на 
бизнеса, сключване на споразу-
мения между университета и 
партньорите за съвместно бъде-
що партньорство и др. 

Приключване на проектите 2014 11.6 млн.лв 

от ЕСФ и 

национално 

съфинанси-

ране  

допълнител-

но 2.4 

млн.лв. пла-

нирани раз-

ходи  

 

 

Брой студен-

ти, обучени 

по новите 

програми – 

планирано е 

минимум 

80% от сту-

дентите във 

висшето 

училище или 

техните зве-

на  

 

Брой/% обра-

зователни 

институции, 

въвели нови 

учебни плано-

ве и програми 

планирано е 

минимум 40 

висши учили-

ща и техни 

звена 

 

4-5.  

Практи-

Подоб-
ряване 
на качес-

Осигуряване на 
допълнително 
практическо 

Стратегия за 
Учене през 
целия живот 

2012 г. 

- старт 

на 

Към 15 март 2014 г. в практичес-

ко обучение са включени над 49 

000 студенти, а успешно приклю-

Поискано е увеличаване на 
допустимия брой студенти от 

2014 60 млн. лв. 

по ОПРЧР 

1/Брой сту-

денти вклю-

чени в прак-

1/Брой склю-

чени договори 

между студен-
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ческо 
обучение 
на студен-
ти в реал-
на работна 
среда 
(Студентс-
ки прак-
тики) 

твото на 
висшето 
образо-
вание 

обучение на 
студентите, обу-
чаващи се във 
висшите учили-
ща в България 

и проект на  

Стратегия за 
развитие на 
висшето 
образова-
ние,  

ОПРЧР 2007-
2013”  

Проект на 
оперативна 
програма 
“Наука и 
образование 
за интели-
гентен рас-
теж” 2014-
2020 

проект 

“Сту-

дентс-

ки 

прак-

тики”; 

2013 г. 
започ-
ват 
първи-
те 
прак-
тики в 
реална 
работ-
на 
среда 

чилите са над 34 000. управляващия орган (МТСП)  тическо 

обучение  

2/Брой сту-

денти ус-

пешно прик-

лючили 

практическо 

обучение 

ти и висши 

училища 

2/Брой прик-

лючени прак-

тики 

3/Брой склю-

чени договори 

за партньорст-

во между ра-

ботодатели и 

висши учили-

ща 

4/Брой дого-

вори между 

ментори и 

висши учили-

ща 

Сътрудни-
чество 
между 
образова-
ние, науч-
но-
изследо-
вателски 
институти 
и предп-
риятия 
(СП4) 

4-6.  

Разгръща-
не на на-
учния 
капацитет 
за разви-
тие на 
специфич-
ни и прак-
тически 
ориенти-
рани на-
учни изс-
ледвания  

Засилва-
не на 
сътруд-
ничест-
вото 
образо-
вание-
наука-
бизнес  

Разработване на 
предложения за 
усъвършенства-
не на норматив-
ната уредба с 
акцент върху 
подобряване на 
механизмите за 
мониторинг, 
координация и 
консултации 
между админис-
тративните 
структури и за-
интересованите 
страни (висши 
училища, научни 
организации, 
бизнес) 

Разработване на 
модел за мони-
торинг и оценка 
на въздействие-
то на прилагани-
те мерки по 
правителствена-
та политика в 

Изпълнение 
на проект по 
ОПАК „Усъ-
вършенства-
не на поли-
тиката за 
развитие на 
науката и 
научните 
изследва-
ния”  

2012 Сформирана е работна група с 
цел обсъждане на  предварител-
ните резултати  на всяка отделна 
фаза от подготовката на анализи-
те, както и изготвяне на  стано-
вища и препоръки по отношение 
на подготвените предложения от 
заинтересованите страни и из-
готвяне на решения за усъвър-
шенстване на нормативната 
уредба 

 

Анализ на нормативната уред-
ба и стратегическите докумен-
ти, свързани с провеждането на 
политика в областта на науката 
и научните изследвания в Ре-
публика България и идентифи-
циране на съществуващите 
дефицити 

Оценка на потенциалните 
икономически, социални и 
екологични въздействия за 
всеки разработен вариант 

 

2015 365 хил. лв. 
по ОПАК 

1/ Брой ана-
лизирани 
нормативни 
актове – 3 
бр. 

 

2/Брой ана-
лизирани 
стратегичес-
ки докумен-
ти – 1 бр. 

 

3/ Брой раз-
работени 
варианти за 
усъвършенс-
тване на 
политиката в 
областта на 
науката и 
научните 
изследвания 
– 3 бр.  

 

Механизъм за 
мониторинг на 
политиката в 
областта на 
науката и на-
учните изслед-
вания – 1 бр. 
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областта на нау-
ката и научните 
изследвания, 
обслужващи 
развитието на 
страната. 

Достъп до 
приобща-
ващо 
образова-
ние за 
децата в 
неравнос-
тойно 
положе-
ние, в 
частност 
ромите 
(СП4) 

4-7. 

 Програми 
за работа 
в мулти-
културна 
среда 

Предот-
вратява-
не на 
ранно 
напуска-
не на 
образо-
вателна-
та систе-
ма 

Процедура „Об-
разователна 
интеграция на 
децата и учени-
ците от етничес-
ките малцинст-
ва” 

Дейности на 
ЦОИДУЕМ 

Процедура „Ре-
интеграция на 
отпаднали уче-
ници в образова-
телната система” 

 2012 Сключени 152 договора с учили-
ща 

През 2013г. 1372 училища из-
вършват извънкласни дейности, 
свързани с образователна интег-
рация на деца и ученици  от ет-
ническите малцинства; 183 714 
ученици включени в такива дей-
ности; 27 569 лица, участващи в 
мерки, насочени към превенция 
на ранното отпадане от училище 

По процедура „Образователна 
интеграция на децата и ученици-
те от етническите малцинства”- 
9597  лица, участващи в мерки, 
насочени към превенция на ран-
ното отпадане от училище  

По процедура „Реинтеграция на 
отпаднали ученици в образова-
телната система” – 599 реинтег-
рирани лица 

По процедура „Образователна 
интеграция на децата и учени-
ците от етническите малцинст-
ва” – още 4955 отпаднали уче-
ници, отново интегрирани в 
образователната система  

По процедура „Реинтеграция 
на отпаднали ученици в обра-
зователната система” – още 
348 отпаднали ученици, отново 
интегрирани в образователната 
система 

2015 116.1 млн.лв. 
ЕСФ и наци-
онално съ-
финансиране  

През 2015 г. 
23.4 млн.лв. 
ЕСФ и наци-
онално съ-
финан-
сиране  

Брой отпад-
нали учени-
ци, отново 
интегрирани 
в образова-
телната сис-
тема 

Брой  лица, 
участващи в 
мерки, насо-
чени към пре-
венция на 
ранното отпа-
дане от учи-
лище  

4-8.  

Интегри-
рано и 
включва-
що обуче-
ние на 
деца и 
ученици 
със СОП 

Подоб-
ряване 
на дос-
тъпа до 
образо-
вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отваряне на 
образователната 
система с оглед 
осъществяване 
на включващо 
обучение за деца 
и ученици със 
СОП 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура 
„Включващо 
обучение“ 
по ОПРЧР 
2007-2013 

Процедура 
„Подпомага-
не на обуче-
нието на 
деца и уче-
ници със 
специални 
образова-
телни пот-
ребности” по 
ОПРЧР 2007-
2013 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2013 г. интегрирано  в детс-
ки градини и училища се обуча-
ват общо 13 241 деца и ученици 
със СОП, в т.ч. 1508 деца и уче-
ници със СОП по проект „Включ-
ващо обучение по ОПРЧР (с 9,6% 
повече в сравнение с 2012 г.) 

През 2013 г. 2072 детски градини 
и училища предлагат програми за 
интегриране на деца и ученици 
със СОП, в т.ч. 84 пилотни общо-
образователни училища и 25 
пилотни ЦДГ и ОДЗ по проект 
„Включващо обучение“ по ОПРЧР 

По проект „Включващо обуче-
ние“ е проведен скрининг тест, в 
който са обхванати 6 051 деца на 
3-годишна възраст от 990 ЦДГ и 

Изграждане на модел за ус-
пешно приобщаване в учебната 
и училищната среда по проект 
„Включващо обучение“ по 
ОПРЧР – срок октомври 2014 г. 

Осигуряване на специалисти 
(ресурсни учители, логопеди и 
психолози) в пилотни детски 
градини и училища за деца, 
лишени от родителски грижи, 
включени в процеса на деинс-
титуционализация – октомври 
2014 г. 

Популяризиране на добри 
практики в процеса на включ-
ващо обучение и на новия 
модел на включващо обучение 
изграден в 84-те пилотни об-

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По проект 
„Включващо 
обучение“ 14 
млн. лв.  

През 2014 г. 
21.9 млн. лв. 
ЕСФ и наци-
онално съ-
финансиране 

През 2015 г. 
2.8 млн.лв. 
ЕСФ и наци-
онално съ-
финансиране  

 

 

1/Процент 
(%) от децата 
и учениците 
със СОП, 
интегрирани 
в общото 
образование 
и обучавани 
в детските 
гради-
ни/училищат
а с включва-
що обуче-
ние, които 
успешно са 
завършили 
клас, етап и 
степен на 
образование 
- планирано 

1/Брой детски 
градини с про-
ведени скри-
нинг тестове – 
990 през 2013 
г.; 1391 през 
2015 г. 

2/Брой детски 
градини, в 
които се про-
веждат езико-
ви тестове – 25 
до 2015 г.; през 
2013 г.-0 

3/ Брой детски 
градини и 
училища с 
изградена 
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ОДЗ с цел ранно оценяване и 
превенция на обучителни зат-
руднения. Обучени са 400 психо-
лози и логопеди  

В 25 пилотни детски градини и 
ОДЗ са назначени общо 25 пси-
холози и 25 логопеди за прилага-
не на програми за работа с деца 
от 3- до 6-годишна възраст с 
оглед превенция на обучителни 
затруднения. 

В 84-те пилотни общообразова-
телни са назначени и работят 
общо 322 специалисти - 84 пси-
холози, 175 ресурсни учители, 60 
логопеди, 3 учители на деца с 
нарушено зрение и 10 слухово-
речеви рехабилитатори за под-
помагане на обучението на 1508 
деца и ученици със СОП  

В част от  тези училища е извър-
шена доставката на специализи-
рана техника за работа с деца със 
сензорни увреждания  

В пилотно  помощно училище-
интернат се осъществява нов 
модел на функциониране чрез 
изградени специализирани каби-
нети за рехабилитация и подпо-
магане на обучението на деца с 
тежки и с множество уврежда-
ния, осигурени специализирано 
хранене и специализиран транс-
порт и отпадане на интерната от 
структурата на училището 

щообразователни училища – 
срок 2015 г. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е 4621 (65% 
от общия 
брой) 

2/Процент от 
децата и 
учениците, 
лишени от 
родителски 
грижи и 
ползващи 
услуги от 
резидентен 
тип, включе-
ни в процеса 
на деинсти-
туционали-
зация, ус-
пешно при-
общени в 
образова-
телния про-
цес в детски 
градини и 
училища. 

 

 

 

 

 

 

подкрепяща 
среда за 
включващо 
обучение– 89 
през 2013 г.; 
115 до 2015 г. 

4/Брой  обра-
зователни 
институции, 
предлагащи 
програми за 
интегриране 
на деца със 
СОП – 2072, в 
т.ч. 84 пилотни 
общообразо-
вателни учи-
лища и 25 
пилотни ЦДГ и 
ОДЗ по проект 
„Включващо 
обучение“ по 
ОПРЧР  

5/ Брой деца и 
ученици със 
СОП, за които е 
изградена 
подкрепяща 
среда за 
включващо 
обучение. – 
1508 през 2013 
г.  

 

 Подкре-
па на 
развити-
ето на 
нефор-
малното 
образо-
вание 
при мла-
дежите 

Компонент 1 
„Младежи в 
риск“ на Прог-
рама BG06 „Деца 
и младежи в 
риск“, финанси-
рана чрез ФМ на 
ЕИП 2009 - 2014 

Компонент 1 
„Младежи в 
риск“  на 
Програма 
BG06 „Деца 
и младежи в 
риск“ 

2014 Сключени са 4 договора за фи-
нансиране на проекти з изграж-
дане на младежи центрове, кои-
то да покрият критериите на 
Съвета на Европа за сертификат 
за качество 

 2016 9.7 млн.лв. - 
общ бюджет; 
(8.2 млн.лв. – 
ФМ на ЕИП; 
1.5 млн. лв - 
национално 
съфинанси-
ране) 

Дейности, 
насочени 
към младе-
жи, включи-
телно такива 
в риск от 
социално 
изключване, 
в неравнос-
тойно поло-
жение, роми 
и други ет-

Обхващане на 
мин. 400 мла-
дежи; мин 25 
% роми; изг-
раждане на 4 
младежки 
центъра 
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 нически 
групи 

Ефективен 
достъп до 
здравео-
пазване 
(СП4) 
  

4-9.  

Контрол в 
ценообра-
зуването 
на лекарс-
твата 

Подоб-
ряване 
на дос-
тъпа на 
населе-
нието до 
здравни-
те услуги  

Ясни правила за 
участниците на 
фармацевтичния 
пазар 

Създаване на 
между-
институционално 
звено за коорди-
нация на про-
верки на ИАЛ и 
РЗИ за преуста-
новяване на 
незаконни прак-
тики в лекарст-
воснабдяването 

Концепция 
за лекарст-
вена полити-
ка/проект/ 

Краткосроч-
ни мерки за 
оптимизира-
не функцио-
нирането и 
подобрение 
на контрола 
на здравната 
система 

 

  Финализиране на Концепция за 
лекарствената политика – срок 
октомври 2014г. 

2014   Спестени 
разходи 
(публични и 
частни) за 
лекарства  

1/ Брой лекар-
ствени продук-
ти, включени в 
ПЛС с намале-
ни цени 

 

4-10.  

Оптими-
зиране на 
спешната 
помощ 

Качество 
на 
здравни-
те услуги 

Регламентиране 
на взаимоотно-
шенията между 
спешните цент-
рове и други 
лечебни заведе-
ния 

Специализация 
на работещите в 
спешната помощ 

Подобряване на 
взаимоотноше-
ния между НССП 
112 и  спешна 
медицинска 
помощ 

Стратегия за 
развитие на 
спешната 
медицинска 
помощ 2014-
2020 г. 

2014 Изготвена стратегия за развитие 
на спешната медицинска помощ 
2014-2020г. и обсъдена с отрас-
ловия съвет за тристранно сът-
рудничество в сектор здравео-
пазване 

Изработен план за действие за 
оборудване и СМР за 34 спешни 
отделения-стартиране на проце-
дури по обществени поръчки 

Приемане на стратегия  

Преструктуриране на всички 
спешни приемни отделения - 
209,  спешни болнични комп-
лекси 11 на първо и 16 на второ 
ниво, създаване на национален 
спешен болничен комплекс 

Обучение на служителите в 
системата на спешната меди-
цинска помощ 

2020 12 млн. лв. 
от държавен 
бюджет  

Брой смърт-
ни случаи на 
лица под и 
над 65 г. на 
100 хил. 
души сред 
пациенти на 
спешна по-
мощ (промя-
на) 

1/ Среден брой 
повиквания 
обслужвани от 
един лекарски 
екип 

2/ Средно 
време за сти-
гане до дести-
нация на екип 
от спешна 
помощ 

3/ Дял на не-
обслужени 
повиквания от 
спешна помощ 
(т.е. забавяне с 
повече от 1 
час) 

4-11.  

Обновява-
не и обо-
рудване 
на регио-
нална 
здравна 
инфраст-
руктура 

Качество 
и достъп 
до 
здравни-
те услуги  

Изгражда-
не/обновяване, 
оборудване и 
обзавеждане на 
обекти на здрав-
ната инфраструк-
тура 

Концепция 
за преструк-
туриране на 
болничната 
помощ   

ОПРР 2007-
2013 

ОПРР 2014-
2020 

2011 Подобрена инфраструктура на 
здравеопазването – 1 бр. сгради, 
32 884 пациенти, облагодетелст-
вани от обновената инфраструк-
тура и закупената апарату-
ра/оборудване  

ОПРР 2007-2013: Приключване на 
изпълняваните към момента 52 
договори за БФП за обновяване 
на лечебни заведения и отчитане 

Изготвяне от страна на МЗ на 
списък с приоритетни обекти за 
финансиране в съответствие с 
Националната здравна страте-
гия и Национална здравна 
карта 

 

2023 Текуща 
стойност на 
договорите 
по  ОПРР 
2007-2013г. - 
279,5 млн. 
лв.   

ОПРР 2014-
2020 г. -124,3 

Равнопоста-
вен достъп 
на населени-
ето до раз-
лични видо-
ве качестве-
на здравна 
помощ 

Брой подпо-
могнати обек-
ти на здравна-
та инфраструк-
тура по ОПРР 
2007-2013 - 52 

Повишаване 
дела на мо-
дернизираните 
лечебни заве-
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 на резултатите 

 

млн. лв. дения до 37,2 
% (текущо 
13,9%) по ОПРР 
2014-2020  

 

4-12. 

Подкрепа 
за дър-
жавни и 
общински 
лечебни 
заведения 
в по-малки 
и отдале-
чени насе-
лени мес-
та 

Достъп 
до качес-
твени 
здравни 
услуги 

Субсидиране на 
51 общински 
болници в отда-
лечени и труд-
нодостъпни 
места 

Актуализиране 
на медицинските 
стандарти с цел 
облекчаване на 
изискванията 
към кадрова и 
техническа обез-
печеност и по-
добряване дос-
тъпа до здравни 
грижи в малките 
населени места 

Методика на 
МЗ за субси-
диране на 
лечебни 
заведения в 
малки и 
труднодос-
тъпни насе-
лени места 

2014 С приетия Закон за държавния 
бюджет се предвижда субсиди-
ране на общински болници в 
отдалечени и трудно достъпни 
региони 

Отпускане на субсидия за дей-
ности на  общински болници 

Промяна на 16 медицински 
стандарти – до края на 2014 г.  

2014  Население, с 
достъп до 
подобрените 
здравни 
услуги 

% заплатени 
средства в 
изпълнение на 
методиката  

 

Брой проме-
нени меди-
цински стан-
дарти 

 4-13.  

Регулира-
не разход-
ването на 
обществен 
ресурс в 
зависи-
мост от 
потреб-
ностите на 
населени-
ето от 
медицин-
ски услуги 

Качество 
на 
здравни-
те услуги 
и ефек-
тивно 
разход-
ване на 
средст-
вата  

Актуализация на 
Националната 
здравна карта - 
регулаторен 
инструмент на 
разходването на 
публични средс-
тва 

Методика на 
НЗОК за сключ-
ване  на догово-
ри с лечебни 
заведения спо-
ред потребнос-
тите, определени 
в НЗК  

Разкриване на 
ново лечебно 
заведение един-
ствено с одобре-
ние на министъ-
ра на здравео-
пазването още 

Актуализи-
рана нацио-
нална 
здравна 
карта 

ЗИД на Зако-
на за лечеб-
ните заведе-
ния 

2014  Актуализация на Националната 
здравна карта - регулаторен 
инструмент на разходването на 
публични средства – 2014 г. 

ЗИД на ЗЛЗ – срок до май 2014 
г. 

Методика на НЗОК за сключва-
не  на договори с лечебни за-
ведения според потребностите, 
определени в НЗК – 2015/2016 
г. 

Разкриване на ново лечебно 
заведение единствено с одоб-
рение на министъра на здраве-
опазването още на ниво инвес-
тиционно намерение -2015 г. 

 

2020   

 

Актуализирана 
здравна карта 
с параметри за 
дейности от 
различни ви-
дове медицин-
ска помощ  

Договори  на 
НЗОК с  ЛЗ за 
болнична по-
мощ  

Осигуреност на 
населението 
по области с 
медицинска 
помощ по 
видове съоб-
разно изисква-
нията на НЗОК  

Брой издадени 
разрешения за 
нови ЛЗ  
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на ниво инвести-
ционно намере-
ние 

Обвърз-
ване на 
финанси-
рането на 
болници-
те с пос-
тигнатите 
резултати 
(СП4)  

4-14.  

Стратеги-
ческо 
планиране 
във фи-
нансира-
нето на 
болнични 
дейности   

Качество 
на 
здравни-
те услуги 
и ефек-
тивно 
разход-
ване на 
средст-
вата 

Замяна на моде-
ла за пасивно 
реимбурсиране с 
модел на финан-
сиране по мето-
дология за стра-
тегическо плани-
ране (договаря-
не с НЗОК) 

ЗЗО 2014  Изготвяне на методика за стра-
тегическо планиране при фи-
нансиране на медицински 
дейности от НЗОК  

Договаряне с ЛЗ основано на 
методиката  

Заплащане основано на мето-
диката  

2020  1/ Изплатени 
средства от 
НЗОК за 
пациенти 
над плани-
раните 

2/ Годишен 
брой паци-
енти, за 
които НЗОК 
заплаща на 
ЛЗ над опре-
делените 
при догова-
рянето с 
НЗОК   

Брой лекувани 
пациенти и 
разходвани 
средства от 
НЗОК  

4-15.  

Засилване 
на контро-
ла върху 
болнична-
та помощ 

Качество 
на 
здравни-
те услуги 
и ефек-
тивно 
разход-
ване на 
средст-
вата 

Създаване на 
механизъм за 
осъществяване 
на съвместни 
проверки за 
спазване на 
правила за доб-
ра медицинска 
практика и ут-
върдените ме-
дицински стан-
дарти  

ЗЗО 2014  Законодателни промени 

Извършване на съвместни 
проверки, осъществявани от 
РЗОК, ИАМО, РЗИ и съсловните 
организации.  

2020  1/Средногод
ишен разход 
на пациент 
лекуван в 
болница в 
някои от 
основните 
групи забо-
лявания 

 

Брой хоспита-
лизации го-
дишно  

4-16.  

Контрол 
върху 
лекарската 
практика 

Качество 
на 
здравни-
те услуги 
и ефек-
тивно 
разход-
ване на 
средст-
вата 

Създаване на 
регистър за вида 
и броя договори 
на всеки лекар 

Регламентиране 
на ограничение 
на броя лечебни 
заведения и 
договори, по 
които един лекар 
може да работи 
с НЗОК 

 2014  Изграждане на регистър  - 
2014 г. 

2014  1/ Средного-
дишен раз-
ход на паци-
ент лекуван 
в болница в 
някои от 
основните 
групи забо-
лявания 

2/ Средна 
продължи-
телност на 
лечение на 
пациент в 
болнична 

Осигуряване 
на 24-часовия 
лечебно-
диагностичен 
процес 
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среда в ня-
кои от ос-
новните 
групи забо-
лявания 

Развитие 
на извън-
болнично-
то лече-
ние (СП4) 

4-17.  

Създаване 
на стан-
дарт по 
„обща 
медици-
на“  

Качество 
на 
здравни-
те услуги 
и ефек-
тивно 
разход-
ване на 
средст-
вата 

Определяне на 
дейностите, 
изпълнявани в 
Първичната 
медицинска 
извънболнична 
помощ 

 2014  Изготвен стандарт по обща 
медицина- до април 2014 г. 

2014  Средства от 
НЗОК раз-
ходвани за 
направления 
при специа-
листи от 
извънбол-
ничната 
помощ  

брой хоспита-
лизации го-
дишно спрямо 
предходната 
година  

4-18.  

Преразг-
леждане 
на меди-
цинските 
стандарти 
за бол-
нична и 
извънбол-
нична 
помощ 

Качество 
на 
здравни-
те услуги 
и ефек-
тивно 
разход-
ване на 
средст-
вата 

Извеждане на 
дейности от 
скъпоструващата 
болнична помощ 
в извънболнич-
ната помощ 

 

Промени в 
Наредба 
№40 от 2004 
г. за опреде-
ляна не ос-
новния пакет 
здравни 
дейности, 
гарантиран с 
бюджета на 
НЗОК 

2014 Обществено обсъждане 
04.02.2014 г. на промените в 
Наредба №40 от 2004 г. за опре-
деляна не основния пакет здрав-
ни дейности, гарантиран с бю-
джета на НЗОК 

Работни групи за преглед на 
стандартите и извеждане на 
дейности в извънболничната 
помощ  

2014  1/ Бoрй хос-
питализации 
спрямо 
предходната 
година  

1/Брой проме-
нени стандар-
ти с промени  в 
извънболнич-
ния и болнич-
ния пакети  

Намаля-
ване на 
бюрокра-
цията 
(СП5)
  

5-1.  

Намалява-
не на ад-
министра-
тивната 
тежест за 
граждани-
те и биз-
неса 

Подоб-
ряване 
на биз-
нес сре-
дата 

Изпълнение на 
Първия, Втория и 
Третия пакет от 
мерки за нама-
ляване на регу-
латорната тежест 

1/ закони – 
42 

2/ тарифи – 7 

3/ правилник 
за прилагане 
на закон - 1 

4/ наредби 
на МС - 13 

5/ други 
актове, при-
ети с поста-
новление на 
МС - 3 

6/ наредби 
на министри 
- 25 

7/ други 

2013 Приети са от МС Първия (РМС 
484 от август 2013 г.) и Втория 
(РМС 635 от октомври 2013 г.) и 
Третия (РМС 90 от февруари 2014 
г.) пакет от мерки за намаляване 
на регулаторната тежест  

Изпълнени са 84 от общо 138 
мерки от Първи,Втория и Третия 
пакет 

Законодателни промени, засяга-
щи изпълнението на други 26 
мерки се разглеждат в НС 

Приемане на нормативните 
промени за изпълнение на 
мярката – декември 2014 г. 

По основни нормативни акто-
ве: 

- Приемане на ЗИД на АПК от 
НС – (Приет през месец март 
2014 г. от НС) 

- Приемане на ЗИД на ЗДвП от 
НС – декември 2014 г. 

- приемане на ЗИД на Закона за 
туризма от НС – юни 2014 г. 

- приемане на ЗИД на Кодекса 
на труда (Приет през месец 
март 2014 г.от НС )- приемане 
на ЗИД на ЗУТ – септември 
2014 г. 

2014 Намаляване 
на приходи-
те в държав-
ния бюджет 
с около 
12 000 000 
млн. годиш-
но. 

Няма принос 
на фондове-
те на ЕС. 

1/ Спестени 
годишни 
разходи за 
гражданите 
и бизнеса с 
около 50 
млн. лв.  

2/ Спестено 
време на 
гражданите 
и бизнеса – 
най-малко         
1 500 000 
дни. 

1/ отпадане 
или облекча-
ване на 17 
режима; 

2/ намаляване 
на срока по 25 
режима; 

3/ намаляване 
на таксите по  
13 режима; 

4/ намаляване 
на изискуеми 
документи по 
53 режима; 

5/ опростяване 
на процедура-
та по 30 режи-
ма. 



 

86 

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

актове на 
министри – 2 

8/ РМС за 
приемане на 
третия пакет 
от мерки 

5-2.  

Изпълне-
ние на 
Втори 
план за 
действие 
за намаля-
ване на 
админист-
ративната 
тежест 
2012-2014 
г. 

Подоб-
ряване 
на биз-
нес сре-
дата 

Опростяване на 
изисквания, 
произтичащи от 
национално и 
европейско за-
конодателство 

 

Втори план 
за действие 
за намаля-
ване на ад-
министра-
тивната 
тежест 2012-
2014 г. 

2012 Според отчет на Втори план за 
действие за намаляване на ад-
министративната тежест към 
декември 2013 г. са изпълнени 
91% от планираните мерки за 
периода. В резултат на това об-
щото намаление на администра-
тивната тежест за бизнеса от 
началото на 2012 г. до края на 
2013 г. е 100 млн. евро годишно, 
което представлява 13% от пла-
нираното намаление с 20%  

На всеки шест месеца се изгот-
вя отчет за изпълнение на мер-
ките от Плана, който се внася за 
одобрение в МС. 

Изготвяне на финален отчет по 
Втори план за действие за на-
маляване на административна-
та тежест – март 2015 г. 

 

2014 Спестени 
разходи за 
бизнеса 
годишно 
общо около 
156 млн. 
евро 

По Втори 
план за 
действие за 
намаляване 
на админис-
тративната 
тежест:  20% 
намалена 
администра-
тивна тежест 
за бизнеса  

1. Брой изме-
нени норма-
тивни актове. 

2. Брой опрос-
тени задълже-
ния за инфор-
миране за 
бизнеса. 

5-3.  

Институ-
ционали-
зация на 
оценка на 
въздейст-
вието 

Предот-
вратява-
не съз-
даването 
на не-
нужна 
регула-
торна 
тежест 

Промени в Зако-
на за норматив-
ните актове 

Форму-
ляр/правила за 
извършване на 
цялостна оценка 
на въздействие-
то  

Съгласуване на 
законопроекти с 
Центъра за пре-
венция и проти-
водействие на 
корупцията и 
организираната 
престъпност 
(БОРКОР) 

Устройствен 
правилник 
на МС и на 
неговата 
администра-
ция 

ЗИД на Зако-
на за норма-
тивните 
актове 

Стратегия за 
развитие на 
администра-
цията до 
2020 г. 

  

2013  ЗИД на Закона за нормативните 
актове   

2014  1/ Дял на 
МСП, които 
продължават 
дейността си 
1 година 
след създа-
ването си  

2/ Дял на 
МСП, които 
продължават 
дейността си 
2 години 
след създа-
ването си 

1/ Време (в 
дни) за старти-
ране на биз-
нес(Doing 
business) 

2/ Брой про-
цедури за 
стартиране на 
бизнес (Doing 
business) 

 

 

5-4.  

Политика 
за таксите 
в съответс-
твие с 
обществе-
ните от-

Намаля-
ване на 
адми-
нистра-
тивната 
тежест за 
гражда-
ните и 

Проект на нов 
Закон за дър-
жавните такси и 
необходимите  
за неговото при-
ложение подза-
конови актове  

Нов Закон за 
държавните 
такси и под-
законови 
нормативни 
актове 

 

2011 Разработен и одобрен проект, 
съфинансиран от ОПАК за Нов 
закон за таксите . Договорите с 
изпълнителите са сключени и се 
изпълняват 

Краен срок за изпълнение на 
мярката (проекта) – септември 
2014 г. 

2014  Спестени 
годишни 
разходи за 
гражданите 
и бизнеса 

1/ Разработен 
проект на нов 
Закон за такси-
те 

2/ Специали-
зирана мето-
дика за оценка 
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ношения бизнеса на въздействи-
ето от въвеж-
дането или 
актуализира-
нето на такси-
те; 

3/ Методика за 
определяне на 
размера на 
таксите на 
разходен 
принцип 

4/ Единна 
тарифа за так-
сите за типови 
администра-
тивни услуги 

Стратегия 
за елект-
ронно 
управле-
ние (СП5) 

5-5.  

Осигуря-
ване на 
стандарт-
на и съв-
местима 
среда за 
по-добро 
админист-
ративно 
обслужва-
не на 
граждани-
те и биз-
неса 

 

Подоб-
ряване 
на биз-
нес сре-
дата 

Усъвършенства-
не на централни-
те системи на 
електронното 
управление и на 
процесите за 
предоставяне на 
електронни ад-
министративни 
услуги  

Концепция 
за електрон-
но управле-
ние в Бълга-
рия 2010 – 
2015 г. 

Закон за 
електронно-
то управле-
ние (ЗЕУ) 

Стратегия за 
развитие на 
електронно-
то управле-
ние в Репуб-
лика Бълга-
рия  2014 – 
2020 г. и 
пътна карта 
за реализа-
цията й 
(Проект) 

2014 Изпълнява се проект „Надграж-
дане на съществуващите и изг-
раждане на нови централни сис-
теми на електронното правителс-
тво с оглед на усъвършенстване 
на информационно-
комуникационната среда за по-
добро административно обслуж-
ване на гражданите и бизнеса“ 

Приемане на изменения в ЗЕУ - 
3-то тримесечие на 2014 г. 

Разработване на 30 модула за 
служебен достъп на ДА и 190 
модула за сектор-ни ИС – 4-то 
тримесечие на 2014 г. 

Доизграждане на инструмен-
талната среда на електронното 
управление на Република Бъл-
гария (БеУ) – 4-то тримесечие 
на 2014 г.  

Последващо развитие и усъ-
вършенстване на ЕПДЕАУ– 4-то 
тримесечие на 2014 г. 

 

2015  Намаляване 
на разходите 
за граждани-
те и бизнеса 

 

 

5-6.  

Електрон-
на автен-
тификация 
и иденти-
фикация 

Подоб-
ряване 
на биз-
нес сре-
дата 

Създаване на 
регистър за 
единна елект-
ронна идентич-
ност  

Разработени 

Концепция 
за електрон-
но управле-
ние в Бълга-
рия 2010 – 
2015 г. 

2011 Създаден 1 регистър за елект-
ронна идентичност  

Изпълнение на проект „Надграж-
дане на съществуващите и изг-
раждане на нови централни сис-
теми на електронното правителс-

Приемане на нормативна 
уредба за издаване и използ-
ване на еИД (Закон или наред-
ба) – трето тримесечие на 2014 
г.  

Разработване на компоненти за 

2015  Спестяване 
на време и 
разходи за 
гражданите 
и бизнеса 
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на граж-
дани за 
използва-
не на 
електрон-
ни услуги 

 

компоненти за 
електронна ав-
тентификация и 
електронна ото-
ризация 

Закон за 
електронно-
то управле-
ние (ЗЕУ) 

Стратегия за 
развитие на 
електронно-
то управле-
ние в Репуб-
лика Бълга-
рия  2014 – 
2020 г. и 
пътна карта 
за реализа-
цията й 
(Проект) 

тво с оглед на усъвършенстване 
на информационно-
комуникационната среда за по-
добро административно обслуж-
ване на гражданите и бизнеса“, 
включващ дейности свързани с 
Електронна автентификация и 
идентификация на граждани за 
използване на електронни услуги 

електронна автентификация и 
електронна оторизация –  пър-
во тримесечие на 2015 г. 

Качество 
на съдеб-
ната сис-
тема (СП5)
  

 

5-7.  

Общест-
вено учас-
тие при 
избора на 
ръководни 
позиции в 
съдебната 
власт  

Повиша-
ване на 
ефектив-
ността и 
прозрач-
ността на 
съдебна-
та систе-
ма  

Подоб-
ряване 
на  ка-
чеството 
и  дове-
рието в 
право-
раздава-
нето  

Публикация на 
атестационни 
формуляри  

Публикуване на 
справки и данни 
за кандидатите 
за администра-
тивни ръководи-
тели 

Обсъждане на 
публично засе-
дание на канди-
датурите, като 
магистрати, НПО, 
висши училища и 
научни органи-
зации могат да 
представят ста-
новища за кан-
дидата, включ-
ващи въпроси, 
които могат да 
му бъдат поста-
вяни 

Актуализи-
рана страте-
гия за съ-
дебната 
власт до 
2020 г. 

ЗИД на Закон 
за съдебната 
власт 

2014 Приемане на годишна програма 
за дейността на ВСС за 2014 г. 

Създадена временна комисия за 
изработване на Политики на ВСС 
за управление 

. 

Публикуване в интернет стра-
ницата на ВСС на всички атес-
тационни формуляри за из-
вършени атестирания на адми-
нистративни ръководители и 
заместници на административ-
ни ръководители, кадрова 
справка и биографични данни 
за кандидатите за администра-
тивни ръководители, концеп-
циите на кандидатите за адми-
нистративни ръководители за 
развитие на съответния орган, 
становища за кандидатите от 
ЮЛ с нестопанска цел, регист-
рирани за осъществяване на 
общественополезна дейност, 
Висши училища и научни орга-
низации, вкл и въпроси, които 
да им бъдат поставя-ни, както и 
получени сигнали 

Обществено обсъждане на 
проекта на Актуализирана 
стратегия за съдебната власт до 
2020 г. - 2014 г 

Посто-
янен 
срок 

 Възприема-
не на неза-
висимостта 
на съдебната 
система 
(Световен 
икономичес-
ки форум, 
доклади на 
ЕК) 

 

1/ Повишаване 
на прозрач-
ността в рабо-
тата на ВСС при 
избор на ад-
министративни 
ръководители 
в органите на 
съдебната 
власт 

2/ Повишаване 
на обществе-
ното доверие в 
кадровата 
политика, 
провеждана от 
ВСС  

5-8.  

Дефини-
ране на 
ключови 
престъп-

Подоб-
ряване 
на биз-
нес сре-
дата 

Въвеждане на 
международни 
задължения в 
областта на бор-
бата с престъп-
ността в българс-

Проект на 
нов ЗИД на 
Наказателен 
кодекс 

2013 ЗИД на Наказателен кодекс е 
представен за обществено об-
съждане през декември 2013 г. 

На 18 март предстои широко 
обществено обсъждане с предс-

В глава 35 от проекта е възпри-
ет изцяло нов подход за кри-
минализиране на тероризма и 
финансирането на тероризма, с 
който не само се осигурява 
пълно съответствие с прило-

2014    
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ления 
(терори-
зъм, фи-
нансови 
престъп-
ления,) 

кото законода-
телство 

тавители на гражданските орга-
низации и движения на проекта 
на новия НК 

жимите европейски и между-
народни актове, но и несъмне-
но представлява сериозна 
крачка в правилната посока във 
връзка с борбата с този вид 
престъпност, като превръща 
България в една от първите 
държави в Европа, които стрик-
тно въвеждат и ще изпълняват 
стандартите на ООН и Съвета 
на Европа в тази сфера 

5-9.  

Преодоля-
ване на 
неравно-
мерната 
натоваре-
ност на 
магистра-
тите 

Подоб-
ряване 
на биз-
нес сре-
дата 

Повиша-
ване на 
ефектив-
ността на 
съдебна-
та систе-
ма  

Подоб-
ряване 
на  ка-
чеството 
и  дове-
рието в 
право-
раздава-
нето 

Провеждане на 
конкурсни про-
цедури за незае-
ти места в съ-
дебната система 

Актуализиране 
на съдебна карта 

Подобряване на 
капацитета в 
съдебната сис-
тема чрез обуче-
ния на служите-
ли 

Актуализи-
рана страте-
гия за съ-
дебната 
власт до 
2020 г.  

Годишна 
програма на 
ВСС 

2014 Конкурси за младши съдии и 
младши прокурори, за първона-
чално назначаване и за повиша-
ване в органите на съдебната 
власт се провеждат регулярно 

Предстои приемане на Механи-
зъм за оценка на работната нато-
вареност в съдебната система на 
индивидуално и институционал-
но ниво, с акцент върху разрабо-
тени качествени показатели и 
критерии.  

През 2013 г. проведени 234 обу-
чения на 6664 служители. През 
първите два месеца на 2014 г. са 
проведени 19 обучения за 600 
души 

Очаква се критериите да бъдат 
приети през есента на 2014 г. 
Въз основа на тях ще се напра-
ви задълбочен анализ на щат-
ната численост и реалната 
работна натовареност в орга-
ните на съдебната власт и ще 
се преразгледа съдебната кар-
та на Република България - 
очаква се през 2015 г. 

 

2020  Брой висящи 
дела на 100 
жители 
(промяна) 

 

1/ Време необ-
ходимо за 
разрешаване 
на наказателни 
дела/ граж-
дански и тър-
говски дела/ 
администра-
тивни дела 
(промяна) 

2/ Дял на раз-
решени дела 
по видове 
(промяна) 

3/ Брой дела 
на магистрат 
промяна) 

4/ Брой съдии 
на 100 хил. 
жители 

5-10.  

Усъвър-
шенстване 
на произ-
водството 
по несъс-
тоятелност 

Подоб-
ряване 
на биз-
нес сре-
дата 

Цялостен анализ 
и оценка на 
необходимостта 
от промени на 
процедурата по 
несъстоятелност 
с оглед повиша-
ване ефектив-
ността и бързи-
ната на произ-
водството 

Търговски 
закон (ДВ бр. 
20 от 2013 г.) 

Подзаконови 
нормативни 
актове 

Наредба за 
изменение и 
допълнение 
на Наредба 
№ 3 от 2005 
г. за реда за 
подбор, 
квалифика-

2013 Извършване на цялостен анализ 
и оценка на необходимостта от 
промени в търговската несъстоя-
телност - април 2014 г. 

Изградена функционираща сис-
тема за обмен на данни между 
Информационната система за 
производство по несъстоятел-
ност, четирите системи за управ-
ление на съдебните дела и Тър-
говския регистър. 

 

 2014  1/ Време 
необходимо 
за закриване 
на предпри-
ятие (годи-
ни)(промяна) 

 

1/ Време необ-
ходимо за 
разрешаване 
на некрими-
нални дела/ 
граждански и 
търговски 
дела/ адми-
нистративни 
дела (промяна) 

2/ Дял на раз-
решени дела 
по видове 
(промяна) 
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ция и конт-
рол върху 
синдиците 
/ДВ, бр. 111 
от 27.12.2013 
г./ 

 

 

5-11. 

Е-
правосъ-
дие  

 

Подоб-
ряване 
на биз-
нес сре-
дата 

Повиша-
ване на 
ефектив-
ността и 
прозрач-
ността на 
съдебна-
та систе-
ма 

Подоб-
ряване 
на  ка-
чеството 
и  дове-
рието в 
право-
раздава-
нето 

Регламентиране 
на електронното 
правосъдие  

Изграждане на 
единен електро-
нен портал на 
съдебната власт 

Концепция 
за електрон-
но правосъ-
дие (приета с 
Протоколно 
решение на 
МС от 
21.11.2012 г.) 

РМС № 74/ 
04.02.2013 г. 
за одобре-
ние на ЗИД 
на Закон за 
съдебната 
власт 

2012 Проект за проучване  и изграж-
дане на единна комуникационна 
и информационна инфраструкту-
ра и единен електронен портал 
на съдебната власт – подписан 
договор на 27.12.2013 г. 

Със свое решение по протокол № 
48/08.11.2012 г. ВСС одобри про-
екта на Концепция за електронно 
правосъдие, изработена от МП и 
вече стартира дейности по из-
пълнението й. Следва да се отбе-
лежи, че е сключен договор за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с УО на ОПАК 
за изпълнение на проект „Елект-
ронно правосъдие  

Приемане на ЗИД на ЗСВ (АПК, 
ГПК, НПК, ЗЕУ, ЗЕДЕП) от НС - 
юли 2015 г. 

Изграждане на портал за е-
правосъдие (ВСС) - срок за 
изпълнение юли 2015 г.  

Изграждане на единна система 
за случайно разпределение на 
делата, която да замени същес-
твуващите към момента 

Въвеждане на система за изп-
ращане на електронни призов-
ки и съобщения - срок 2015 г.  

Въведени две административ-
ни електронни услуги (удосто-
верителни изявления от орга-
ните на съдебната власт) - до 
средата на 2016 г. 

2020  1/ Спестено 
време за 
граждани и 
бизнес в дни 

2/ Спестени 
разходи за 
граждани и 
бизнес в 
лева 

3/ Предоста-
вяне на пуб-
личен достъп 
на гражда-
ните и биз-
неса до 
електронни-
те дела със 
заличени 
лични данни 

4/ Спестени 
разходи от 
държавния 
бюджет 

5/ Брой пре-
доставени 
електронни 
услуги на 
граждани 

6/  Повиша-
ване на 
ефективност-
та и проз-
рачността на 
съдебната 
власт  и 
удобството 
за граждани-
те и юриди-

1/ Свързаност 
на регистрите 
(%) 

2/ Свързаност 
на органите на 
съдебната 
власт 
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ческите лица 
чрез пълно-
ценно изг-
раждане на 
информаци-
онните тех-
нологии 

Борба с 
корупция-
та (СП5) 

5-12.  

Приемане 
от ВСС на 
единни 
критерии 
при  нала-
гане на 
дисципли-
нарни 
наказания 
на магист-
рати 

Подоб-
ряване 
на биз-
нес сре-
дата 

Повиша-
ване на 
ефектив-
ността и 
прозрач-
ността на 
съдебна-
та систе-
ма  

Подоб-
ряване 
на  ка-
чеството 
и  дове-
ри-ето в 
право-
раздава-
нето 

Изпълнение на  
Стратегията за 
превенция и 
борба с коруп-
цията в съдебна-
та система 

Изработване на 
единни правила 
(критерии) при 
налагане на 
дисциплинарни 
наказания 

Стратегията 
за превен-
ция и борба 
с корупцията 
в съдебната 
система 

2014  Приемане от ВСС на единни 
критерии при  налагане на 
дисциплинарни наказания на 
магистрати - октомври 2014 

 

Посто-
янен 
срок 

 

 

 

 

 

 

 1/Намаляван
е на броя на 
отменените 
решения на 
ВСС, с които 
е наложено 
дисципли-
нарно нака-
зание на 
магистрати  

Повишаване 
на прозрач-
ността по 
отношение 
на цялостна-
та политика, 
провеждана 
от ВСС 

 

1/ Превенция 

на корупцията 

в съдебната 

власт   

2/ Уеднаквява-

не на дисцип-

линарната 

практика на 

ВСС 

 

5-13.  

Изпълне-
ние на  
Стратегия-
та за пре-
венция и 
борба с 
корупция-
та в съ-
дебната 
система 

Подоб-
ряване 
на биз-
нес сре-
дата 

  2014   Посто-
янен 
срок 

 1/Намаляван
е на броя на 
отменените 
решения на 
ВСС, с които 
е наложено 
дисципли-
нарно нака-
зание на 
магистрати  

Повишаване 
на прозрач-
ността по 
отношение 
на цялостна-
та политика, 
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провеждана 
от Висшия 
съдебен 
съвет 

5-14. 

Развитие и 
внедрява-
не на ин-
тервенци-
онни сис-
теми за 
борба с 
корупция-
та и пови-
шаване на 
ефекта и 
интегрит-
тета на 
централ-
ната и 
местната 
власт 

Подоб-
ряване 
на биз-
нес сре-
дата 

Изграждане на 
ИТ инфраструк-
тура на ЦППКОП 

 

Засилване на 
административ-
ния капацитет на 
ЦППКОП 

 

Актуализация на 
Националната 
стратегия за 
превенция и 
противодействие 
на корупцията и 
организираната 
престъпност в 
България 

 

Национална-
та стратегия 
за превен-
ция и проти-
водействие 
на корупция-
та и органи-
зираната 
престъпност 
в България“. 

ЗИД на ЗОП 

 

Устройствен 
правилник 
на ЦППКОП 

 

 

2012 Приети и одобрени мерки за 
въздействие в областта на об-
ществените поръчки от Консулта-
тивния съвет на 06.02.2013 г. 

По консултантски договор Бъл-
гарското правителство съвместно 
с екип от ЕБВР разработва  техни-
ческа спецификация за Е-
платформи 

 

Изработване на детайлизиран 
план за внедряване на пред-
ложените мерки по избор и 
реализация на национален 
модел за провеждане на елек-
тронни обществени поръчки –
декември 2014 г. 

 

2014  1/Разработе
ни анализи 

2/ Предло-
жени мерки 

1/ Намаляване 
на зоните с 
потенциал за 
поява на ко-
рупция 

Достъп на 
МСП и на 
новосъз-
дадени 
предприя-
тия до 
финанси-
ране (СП5) 

5-15.  

Развитие 
на финан-
сови инст-
рументи 

Развитие 
на ал-
терна-
тивни 
източни-
ци на 
финан-
сиране 

Структуриране 
на инструменти 
за финансов 
инженеринг  

Отпускане на 
средства по съз-
дадените финан-
сови инструмен-
ти с цел пазарна 
реализация  

Рамково 
финансово 
споразуме-
ние за из-
пълнение на 
Инициатива-
та JEREMIE  

ОПРКБИ 
2007-2013 

ОПИК 2014-
2020 

2012 Фондове за дялово участие 2013 
г.: - 56 МСП получили финанси-
ране на стойност 5.61 млн. лв.  

Фонд за рисков капитал 

Фонд за начално финансиране 
(Eleven и Launchub) – към април 
2014 г. – близо 100 start-up; око-
ло 12.7 млн. лв. инвестиции и 
допълнително привлечени 7.8 
млн. лв. от частни инвеститори 

Фонд за съфинансиране – избра-
ни фонд мениджъри 

Мецанин фонд 

Дългови продукти 2013 г. - 4160 
МСП кредитирани на стойност 
700.1 млн. лв.  

Инструмент, предоставящ финан-
сиране с елемент на споделяне 

Фондове за дялово участие 
2014-2015 г.: 

Фонд за рисков капитал – стар-
тиране на инвестиции 

Фонд за начално финансиране  

Фонд за съфинансиране – стар-
тиране на инвестиции 

Мецанин фонд - стартиране на 
инвестиции 

Дългови продукти 2014-2015 г.: 

Инструмент, предоставящ фи-
нансиране с елемент на споде-
ляне на риска 

Гаранционен фонд 

2015 За 2014-2015 
345 млн. лв. 
ЕФРР и 60.9 
млн. лв. 
национално 
съфинанси-
ране 

За 2010-
2015 г. – 
581,8 млн. 
лв. средства 
от ЕФРР и 
102,7 млн. 
лв. - нацио-
нално съфи-
нансиране 

ОПИК - за 
2016-2020 
166,2 млн. 
лв.средства 
от ЕФРР и 

1/ Дял на 
новосъзда-
дени инова-
тивни пред-
приятия 
(промяна) 

2/ Инвести-
ции в НИРД 
като % от 
БВП (промя-
на) 

3/ Съотно-
шение на 
новосъзда-
дени към 
прекратили 
дейността си 
МСП (про-
мяна) 

4/ Привле-

Брой подкре-
пени инова-
тивни ново-
създадени 
предприятия 
(промяна) 

Брой подкре-
пени предпри-
ятия по фондо-
вете за дялов 
капитал 

Брой подкре-
пени предпри-
ятия по дълго-
вите продукти 

Брой отдадени 
кредити по 
дълговите 
продукти 
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на риска 

Гаранционен фонд 

Инициативата JEREMIE – 4200 
транзакции подкрепени за 2013 г. 

29,3 млн. лв. 
национално 
съфинанси-
ране 

чен частен 
капитал с 
единица 
публичен 
ресурс (в 
евро) 

5-16.  

Финансова 
подкрепа 
чрез ББР  

Развитие 
на ал-
терна-
тивни 
източни-
ци на 
финан-
сиране 

Предоставяне на 
кредитни линии 
за МСП от меж-
дународни фи-
нансови инсти-
туции 

Нови кредитни 
продукти за 
микро- и малки 
компании и 
стартиращи 
предприятия  

 2013 Старт на нова кредитна програма 
за кредитиране на микро- и мал-
ки предприятия – 19 ноември 
2013 г. 

Кредитна линия на ЕИБ за Сибанк 
в размер на 195.5 млн. лева и за 
Булбанк  в размер на 195.5  млн. 
лева 

Изготвена стратегия за ББР за 
периода 2014-2019 г. – март 2014 
г. 

 

Приемане на стратегията –
април 2014 г. 

2015  1/ Дял на 
новосъзда-
дени инова-
тивни пред-
приятия 
(промяна) 

2/ Инвести-
ции в НИРД 
като % от 
БВП (промя-
на) 

3/ Съотно-
шение на 
създадени 
към прекра-
тили дей-
ността си 
МСП 

Дял на МСП 
получили фи-
нансиране по 
финансови 
инструменти 
на ББР (промя-
на) 

5-17. 
Улеснява-
не достъпа 
на МСП и 
новосъз-
дадени 
предприя-
тия за 
участие в 
обществе-
ни поръч-
ки 

Подоб-
рен дос-
тъп до 
публичен 
ресурс 

Облекчаване на 
изискванията за 
личното състоя-
ние и критериите 
за подбор на 
подизпълнители   

Увеличаване на 
броя на изпъл-
нители за рам-
кови споразуме-
ния 

ЗИД на ЗОП 2013  Приемане на ЗИД на ЗОП до 
средата на 2014 г. 

2014  1/ Дял на 
ново-
създадени 
иновативни 
предприятия 
(промяна) 

2/ Инвести-
ции в НИРД 
като % от 
БВП (промя-
на) 

3/ Съотно-
шение на 
създадени 
към прекра-
тили дей-
ността си 
МСП 

1/ Дял на МСП 
с достъп до 
обществени 
поръчки 

2/ Дял на МСП 
с директно 
плащане за 
подизпълните-
ли в обществе-
ни поръчки 

3/ Средства от 
обществени 
поръчки, полу-
чени от МСП  

Усвояване 
на фондо-
вете на ЕС 

6-1. 

Осигуря-

Ефектив-
но на-
сочване 

Фазиране на 
проекти по опе-
ративни програ-

Проекти на 
оперативни 
програми 

2013 План за действие за минимизи-
ране на риска от загуба на средс-
тва и ускоряване усвояемостта по 

1/. Финализиране и успешно 
верифициране на определени-
те дейности по проектите за 

2020 1/. За проек-
та за техно-
логичен 

1/ Инвести-
ции в НИРД 
като % от 

1/ Изграден и 
функциониращ 
технологичен 
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(СП6) ване на 
приемст-
веност 
между 
програм-
ните пе-
риоди 

на ресур-
сите в 
иконо-
миката 

ми 

Проект  "Научно-
технологичен 
парк", бенефи-
циент СОФИЯ 
ТЕХ ПАРК, Обща 
стойност на про-
екта – 97.7 млн. 
лв.; БФП – 97.3 
млн. лв.; 

Проект „Изграж-
дане на между-
системна газова 
връзка България-
Сърбия“, бене-
фициент МИЕ, 
Обща стойност 
на проекта – 92.6 
млн. лв.; БФП – 
91.9 млн. лв 

2014-2020 г. оперативни програми – 
31.07.2013 г.  

Дейностите по двата проекта - 
„София Тех Парк“ и „Изграждане 
на междусистемна газова връзка 
България – Сърбия“ са в процес 
на изпълнение. Поради генери-
рано забавяне в изпълнението на 
дейностите , към настоящия мо-
мент е стартирал процес по фа-
зирането им, като  се спазят 
изискванията и сроковете по 
Решение от 20.3.2013 г. за одоб-
рение на насоки, относно прик-
лючването на ОП,приети за под-
помагане от ЕФРР,ЕСФ и Кохези-
онния фонд (2007 — 2013 г.) . 
Дейностите, които следва да се 
изпълняват в двата програмни 
периода, следва да отговарят на 
принципът на разделяне на ета-
пи, както е обяснен в раздел 3.4 
от насоките 

технологичен парк и за изг-
раждане на газова връзка  от 
настоящия програмен период 
до 31.10.2015 г.  

2/ Изпълнение на останалите 
дейности по двата проекта в 
рамките на новата оперативна 
програма ОПИК 2014-2020, в 
която са предвидени средства 
за тяхното изпълнение. 

парк: 2014 – 
3 млн. лв.  

За периода 
2015-2020 –
94 766 106 
лв.  

2/. За проек-
та за изг-
раждане на 
газова връз-
ка България 
– Сър-
бия:2014 – 
8 210 505,62 
лв.  

За периода 
2015-2020 – 
84 431 855,4
2 лв.  

БВП (промя-
на) 

 

2/Диверсифи
кация на 
енергийните 
източни-
ци/доставки(
промяна) 

 

парк 

 

 

2/ 50 км. изг-
раден газоп-
ровод  

6-2. 

Развите на 
възмож-
ностите за 
електрон-
на кому-
никация в 
процеса 
по усвоя-
ване на 
средствата 
от ЕС  

. 

Ефектив-
но на-
сочване 
на ресур-
сите в 
иконо-
миката 

Предоставяне на 
възможност за 
електронна ко-
муникация меж-
ду кандидатите 
по проек-
ти/бенефициент
ите по програми-
те  и УО на прог-
рамите и СО  

ПМС за при-
емане на 
национални 
правила за 
допустимост 
на разходите 
по опера-
тивните 
програми, за 
финансовата 
рамка 2014 - 
2020 г.  

2013 Проекта на ПМС за определяне 
на реда за предоставяне на БФП 
по програмите, съфинансирани 
от ЕФРР, ЕСФ и КФ на ЕС за пери-
ода 2014-2020 г. е публикуван на 
портала за обществени консулта-
ции за публично обсъждане и е 
изпратен за междуведомствено 
съгласуване. Предстои да бъде 
внесен за приемане от МС 

Проведена процедура за избор 
на изпълнител за до развитие на 
информаицонната система и 
функционалностите за електрон-
на комуникация – налични въз-
можности за електронно канди-
датстване и отчитане 

 

Окончателно приемане на 
постановленията за БФП , в 
началото на месец април 
2014 г. 

 

 

 

Изградени функционалности на 
информационна система за 
управление на средствата от ЕС 
за периода 2014-2020 г. за 
електронна комуникация 

2014 

 

 

 

 

 

2015 

 Намалена 
администра-
тивната те-
жест и улес-
няване на 
кандидатите 
по проектите  
и бенефици-
ентите по 
програмите 

Изградена 
функционал-
ност за елект-
ронна комуни-
кация на ин-
формационна 
система за 
управление на 
средствата от 
ЕС за периода 
2014-2020 г  

Разширя-
ване на ex 
ante конт-
рола на 
общест-

6-3.  

Въвежда-
не на ex 
ante конт-
рол върху 

Ефектив-
но на-
сочване 
на ресур-
сите в 

Разширяване 
обхвата на ex 
ante контрола 
върху обществе-
ни поръчки за 

ЗИД на Зако-
на за общес-
твените 
поръчки 

2013 Внесен в НС проект на ЗИД на 
ЗОП – август 2013 г. 

Предстои разглеждане и гласу-
ване на законопроекта на вто-
ро четене в зала 

Прогнозно въвеждане на мяр-
ката – 6 месеца от влизане в 

2014  Дял на об-
жалвания на 
процедури 
по общест-
вени поръч-

Очакван брой 
поръчки, които 
ще подлежат 
на предвари-
телен контрол, 
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вените 
поръчки 
(СП6) 

обществе-
ни поръч-
ки за стро-
ителство, 
финанси-
рани със 
средства 
от нацио-
налния 
бюджет 

иконо-
миката 

строителство над 
европейските 
прагове, финан-
сирани със сред-
ства от нацио-
налния бюджет 

сила на ЗИДЗОП ки (промяна) след разширя-
ване на обхва-
та на контрола 

6-4.  

Създаване 
на норма-
тивна 
основа за 
бъдещо 
разширя-
ване обх-
вата на ex 
ante конт-
рола на 
АОП 

Ефектив-
но на-
сочване 
на ресур-
сите в 
иконо-
миката 

Допълнително 
разширяване 
обхвата на ex 
ante контрола 

ЗИД на Зако-
на за общес-
твените 
поръчки 

Национална 
стратегия за 
развитие на 
сектор об-
ществен 
поръчки за 
периода 
2014-2020 г. 

2014 Сформирана работна група за 
изготвяне на нов Закон за общес-
твените поръчки 

Разработва се Национална стра-
тегия за развитие на сектор об-
ществен поръчки за периода 
2014-2020 г. 

 

Изготвяне на първоначален 
проект –септември 2014 г. 

Обществено обсъждане на 
законопроекта – края на 2014 г. 

Съгласуване на законопроекта 
и внасяне в МС за одобряване 
– 2 месеца след приключване 
на общественото обсъждане 

Обсъждане и приемане на 
законопроекта от НС – 6 месеца 
от внасяне в НС, но не по-късно 
от края на 2015 г. 

Приемана на Национална стра-
тегия за развитие на сектор 
обществени поръчки за перио-
да 2014-2020 г. до края на 2014 
г. 

2015  Дял на об-
жалвания на 
процедури 
по общест-
вени поръч-
ки (промяна) 

Очакван брой 
поръчки, които 
ще подлежат 
на предвари-
телен контрол, 
след разширя-
ване на обхва-
та  

Дял спрямо 
проверяваните 
преди това 
поръчки (%) 

Незави-
симост и 
админис-
тративен 
капацитет 
на нацио-
налните 
регула-
торни 
органи в 
сектори 
енергети-
ка, транс-
порт, води 
и отпадъ-
ци (СП7) 

7-1. 

Подобря-
ване на 
капаците-
та и неза-
висимост-
та на 
ДКЕВР 

Засилва-
не на 
конку-
ренцията 
в мре-
жовите 
индуст-
рии  

Нова организа-
ционна структура 
на ДКЕВР  

Създаване на 
консултативни 
структури на 
гражданското 
общество 

Осигуряване на 
финансова неза-
висимост на 
ДКЕВР 

ЗИД на Закон 
за енергети-
ката  

Устройствен 
правилник 
на ДКЕВР 

2013 Нов устройствен правилник на 
ДКЕВР – ноември 2013 г. 

Промени в ЗЕ с цел подобрява-
не финансовата независимост 
на ДКЕВР (въвеждане на зако-
ново изискване за независи-
мост, задължително оповестя-
ване на информация при об-
съждане на цените и участие на 
Обществения съвет в процеса 
на разглеждане и установяване 
на регулираните цени)  – края 
на 2014 г. 

 

2014  1/ Цена на 
електрое-
нергия за 
домакинства 
и за про-
мишленост в 
ППС (промя-
на) 

2/ Пазарен 
дял на най-
големия 
производи-
тел на елект-
роенергия/ 
вносител на 
природен 
газ/ (промя-
на)  

1/ Брой адми-
нистративни 
служители в 
регулаторните 
органи 

2/ Брой из-
вършени про-
верки регула-
торни одити в 
електроразп-
ределителни 
дружества  
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3/ Кумулати-
вен пазарен 
дял на ос-
новните 
доставчици 
на електрое-
нергия/ при-
роден газ 
(промяна)  

7-2.  

Интегри-
рано уп-
равление 
на водите 

Ефектив-
но из-
ползване 
на ресур-
сите и 
опазване 
на окол-
ната 
среда 

 

Въвеждане на 
принципа „за-
мърсителя пла-
ща”  

Въвеждане на 
изисквания за 
осигуряване 
определянето и 
включването във 
възстановяване 
на разходите за 
водни услуги на 
ресурсните раз-
ходи и разходите 
за околна среда 

Преразглеждане 
(ограничава-
не/прекратяване
) на разрешител-
ните в периода 
на всеки цикъл 
на планиране  

Осигуряване на 
опазването на 
водите, пред-
назначени за 
питейно водос-
набдяване  

Изпълнение на 
Морската страте-
гия 

ЗИД на Зако-
на за водите 

Отстранява-
не на про-
пуски в тран-
спонирането 
на Директи-
ва 
2000/60/ЕО 
на Европейс-
кия парла-
мент и на 
Съвета за 
установява-
не на рамка 
за действия-
та на Общ-
ността в 
областта на 
политиката 
за водите 
(официално 
уведомител-
но писмо от 
ЕК  по откри-
та процедура 
по наруше-
ние 
№2009/2256
) и Директи-
ва 
2007/60/ЕО 
относно 
оценката и 
управление-
то на риска 
от наводне-
ния 

2013 Разработване на проект на ЗИД 
на Закон за водите 

Внасяне в НС на ЗИД на Закона 
за водите  

  

2014  По-реално 
ценообразу-
ване на вод-
ните ресурси 
съобразено с 
принципа на 
възвръщае-
мост на раз-
ходите и 
принципа на 
замърсителя 
плаща   

Установяване 
на законови 
механизми за 
прилагане на  
изискваната от 
Европейското 
законодателс-
тво ценова 
политика 
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7-3.  

Въвежда-
не на ико-
номически 
инстру-
менти в 
управле-
нието на 
водите 

Ефектив-
но из-
ползване 
на ресур-
сите 

Икономическа 
обосновка и 
предложение за 
размера на так-
сите за водовзе-
мане, за ползва-
не на воден 
обект и за за-
мърсяване 

Въвеждане на 
подходящи сти-
мули и механиз-
ми за постигане 
на ефективно 
използване на 
водите 

ЗИД на Зако-
на за водите 

2014 Обявена процедура по ОП за 
разработване на ценова полити-
ка в сектор „Води“ – през 2014 г. 

Изпълнение на проект  за оценка 
на възстановяване на разходите 
за водни услуги и осигуряване на 
принос на водоползвателите 

Разработване на подход за 
определяне на ресурсните 
разходи и разходите за опазва-
не на околната среда както и 
подход за определяне на при-
носа на различните водополз-
ватели към възстановяването – 
края на 2014 г. 

2014  По-реално 
ценообразу-
ване на вод-
ните ресурси 
съобразено с 
принципа на 
възвръщае-
мост на раз-
ходите и 
принципа на 
замърсителя 
плаща   

Установяване 
на законови 
механизми за 
прилагане на  
изискваната от 
Европейското 
законодателс-
тво ценова 
политика 

 

7-4.  

Ефективни 
регула-
торни 
режими в 
управле-
нието на 
отпадъци-
те 

Опазване 
на окол-
ната 
среда 

Подобряване на 
наличната ин-
формационна 
система за дей-
ностите по отпа-
дъците 

Насърчаване на 
инвестиции в 
съвременни 
съоръжения за 
оползотворява-
нето на отпадъ-
ците чрез рецик-
лиране, повтор-
но използване 
и/или извличане 
на вторични 
суровини и енер-
гия 

ЗИД на Зако-
на за управ-
ление на 
отпадъците 

ОПОС 2014-
2020 г. 

 

2013  Внасяне на ЗИД на ЗУО – май 
2014 г. 

2014  1/ Повторна 
употреба и 
рециклиране 
на отпадъч-
ни материа-
ли -най-
малко 25% от 
общото им 
тегло до 
01.1.2016 г. 
,най-малко 
40% от об-
щото им 
тегло до 
01.1.2018 г. и 
най-малко 
50% от об-
щото им 
тегло до 
01.1.2020 г. 

2/ Разделно 
събиране и 
рециклиране 
на биоотпа-
дъците - до 
31.12.2016 г. 
не по-малко 
от 25% от 
количеството 
на битовите 
биоотпадъ-
ци, образу-
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вани в реги-
она през 
2014 г.; до 
31.12.2020 г. 
не по-малко 
от 50% от 
количеството 
на битовите 
биоотпадъ-
ци, образу-
вани в реги-
она през 
2014 г.; до 
31.12.2025 г. 
не по-малко 
от 70% от 
количеството 
на битовите 
биоотпадъ-
ци, образу-
вани в реги-
она през 
2014 г.  

Премах-
ване на 
пречките 
за навли-
зане на 
пазара, 
квотите, 
територи-
алните 
ограниче-
ния и 
регулира-
ните цени 
(СП7) 

7-5.  

Отделяне 
на произ-
водство, 
пренос и 
доставки 
на 
ел.енергия 
и приро-
ден газ 

 

Засилва-
не на 
конку-
ренцията 
в мре-
жовите 
индуст-
рии 

Отделяне на НЕК 
ЕАД и ЕСО ЕАД 

Сертифициране 
на оператори на 
преносни мрежи 
за ел. енергия и 
природен газ 

Решение на 
ДКЕВР № Р-
205  от 
18.12.2013 г. 
за прехвър-
ляне на ЕСО 
ЕАД собст-
веността 
върху  елек-
тропренос-
ната мрежа    

Доклад на 
закрито 
заседание на 
ДКЕВР от 
08.08.2013г.з
а сертифи-
циране на 
Булгартранс-
газ 

2013 Лицензиране на ЕСО като самос-
тоятелно дружество за незави-
сим преносен електроенергиен  
оператор (отделяне на НЕК и 
ЕСО) – 18.12.2013 г.  

Подаване на заявление за впис-
ване на преобразуването на ЕСО 
в Търговския регистър – 
04.02.2014 г. 

Закрито заседание на ДКЕВР на 
19.08.2013 г . на което е прието 
решение за сертифициране на 
преносен газов оператор Булгар-
трансгаз -.  

 

Сертифициране на ЕСО от 
ДКЕВР след нотифициране и 
утвърждаване от ЕК  

Сертифициране на Булгартран-
сгаз от ДКЕВР и нотифициране 
след утвърждаване от ЕК 

 

2014  1/ Намаля-
ване на кво-
тата за регу-
лиран пазар  
– към 2014 -
65% регули-
ран пазар 

 

2/ Увелича-
ване на % 
потребители, 
свободно 
избиращи 
доставчик на 
електрое-
нергия и 
природен газ 

1/ Брой огра-
ничения за 
навлизане на 
пазара 

2/ Брой интер-
конекторни 
връзки за 
електроенер-
гия 

3/ Такса за 
износ на елек-
троенергия  

4/ Конкурен-
ция между 
доставчиците 
на електрое-
нергия 

Изграж-
дане на 
пазарна 
структура 
за търго-

7-6.  

Функцио-
нираща 
енергийна 

Засилва-
не на 
конку-
ренцията 
в мре-

Стартиране на 
пазар на балан-
сираща енергия 

Решение № 
Л-422 от 
31.03.2014 г. 
на ДКЕВР за 
издаване на 

2008 Регистрирани в ЕСО 14 координа-
тори на балансиращи групи (6 от 
които в периода май 2013 г.-
февруари 2014 г.)  

Стартиране на пазар на балан-
сираща енергия – април -май  
2014 г.  

Функционираща електроенер-

2014  1/ Намаля-
ване на кво-
тата за регу-
лиран пазар 
– към 2014 - 

Брой котирани 
компании на 
енергийната 
борса 
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вия на 
едро на 
електри-
ческа 
енергия и 
природен 
газ (СП7) 

борса жовите 
индуст-
рии 

 лицензия за 
дейността 
„организи-
ране на бор-
сов пазар на 
електричес-
ка енергия“  

Регистриране на дружество, соб-
ственост на „БЕХ „ЕАД, което 
кандидатства за получаване на 
лицензия за оператор на енер-
гийната борса („Българска неза-
висима енергийна борса“) – 
10.01.2014 г. 

Издаване на 10-годишна лицен-
зия на „Българска независима 
енергийна борса“ за оператор на 
енергийната борса  - 31.03.2014 г. 

гийна борса – края на 2014 г. 

Разработване на пътна карта за 
периода до 2015 г. за плавен 
преход от регулиран към по-
отворен пазар – края на 2014 г. 

65% регули-
ран пазар 

Укрепване 
на капа-
цитета за 
справяне 
с прекъс-
ванията 
на достав-
ките (СП7) 

  

7-7.  

Между-
системни 
газови 
връзки 

Газохра-
нилище в 
Чирен 

Сигур-
ност на 
достав-
ките 

Изграждане на 
МГВ България-
Румъния 

Изграждане на 
МГВ България-
Гърция 

Изграждане на 
МГВ България-
Сърбия 

Изграждане на 
МГВ България-
Турция 

Разширяване на 
капацитета и 
модернизация 
на газохранили-
щето в Чирен 

РМС за МГВ 
България-
Сърбия – 
обект от 
национално 
значение    

2012-
2013 

МГВ България-Румъния - изгра-
дена сухоземната част на проек-
та. Предстои свързване под р. 
Дунав (технологични проблеми) 

МГВ България-Гърция - получени 
положителни решения по ОВОС в 
България и Гърция; одобрено 
трасе и площадки в двете страни; 
проектиране на газопроводната 
система 

МГВ България-Сърбия - общест-
вена поръчка за проектиране, 
авторски надзор и консултиране  

МГВ България-Турция –създадена 
работна група  и старт на прего-
вори по проекта. Март 2014 г. е 
подписан меморандум между 
ресорните министерства на Бъл-
гария и Турция 

След изпълнението на необхо-
димите изследвания на храни-
лището ще бъде взето финално 
инвестиционно решение за на-
чина и обхвата на цялостното 
разширение на ПГХ-Чирен в пе-
риода 2015 – 2017 г.  

МГВ България-Гърция – изг-
раждане 2016 г. 

МГВ България-Сърбия - изг-
раждане 2016-2017 г. 

МГВ България-Турция – края на 
2016 г. 

Очаква се проектътза разширя-
ване на ПГХ-Чирен да бъде 
реализиран поетапно в перио-
да 2014 – 2017.  

2016-
2017 

 

МГВ Бълга-
рия-Румъния 
4,375 млн. 
евро грант от 
ЕС (ЕЕПВ) за 
българската 
част от про-
екта 

МГВ Бълга-
рия-Гърция - 
45 млн. евро 
грант от ЕС 
(ЕЕПВ) за 
целия проект            

МГВ Бълга-
рия-Сърбия 
46,98 млн. 
евро по   
ОПРКБИ 
(ЕФРР) - за 
българската 
част от про-
екта 

Прогнозна 
стойност 410 
млн. лв. 

1/ Устойчи-
вост на сис-
темата сре-
щу прекъс-
вания на 
доставките 
на газ 

2/ Диверси-
фикация на 
източниците 
и пътищата 
за енергийни 
доставки 

3/ Разширя-
ване на ка-
пацитета за 
съхранение  

Капацитет на 
вече изградени 
реверсивни 
междусистем-
ни газови 
връзки  

Подобря-
ване на 
енергий-
ната ефек-
тивност 
(СП7) 

7-8.  

Ускорена 
газифика-
ция на 
домакинс-
твата 

Подоб-
ряване 
на енер-
гийната 
ефектив-
ност/ 
намаля-
ване на 

Интегриране на 
газоразп-
ределителния 
сектор към мест-
ните стратегии и 
програми  

Търсене на въз-
можности за 

Закон за 
енергетиката 

Енергийна 
стратегия на 
Република 
България до 
2030 г. 

2012 Отпуснати средства от МФК по 
проект DESIREE на 17.12.2013 г. 

Предложения за промени в 
закони и наредби, водещи до 
стимулиране на процесите по 
битовата газификация -  

Стартиране на схемата за под-
помагане на 10 000 домакинст-
ва за присъединяване към 
съществуващата газоразпреде-

2020 10.5 млн. 
евро грант 
по МФК 

Намаляване 
на енергий-
ната интен-
зивност на 
БВП (промя-
на) 

Намаляване 
на емисиите 

Увеличен дял 
на домакинст-
вата с доспъп 
до природен 
газа  

(дял на гази-
фицирани 
домакинства 
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въгле-
родните 
емисии 

финансиране на 
проекти 

Изпълнение на 
мерки за енер-
гийна ефектив-
ност при крайни-
те потребители 
на природен газ 
(DESIREE) 

Програма за 
ускорена 
газификация 
на Републи-
ка България 
до 2020 г. 

лителна мрежа -  на СО2 (про-
мяна) 

10% - 2013 г.) 

(дял на гази-
фицирани 
домакинства 
30% - цел 
2020г.) 

Заетост 
(НЦ1) 

1-1. 

Програми 
и мерки за 
обучение 
и заетост 
финанси-
рани със 
средства 
от ДБ 

Активни 
политики 
на паза-
ра на 
труда 

Осигуряване на 
субсидирана 
заетост по Наци-
онални програми 
в рамките на 
НПДЗ 

НПДЗ за 
2014 г, приет 
с РМС № 52 
от 21 декем-
ври 2013 г. 

2013 През 2013 г. със средства от дър-
жания бюджет е осигурена суб-
сидирана заетост на 62 190 без-
работни лица в неравностойно 
положение на пазара на труда. 

 2014 Финансов 
ресурс за 
2014 г. – 73 
млн. лв. (ДБ) 

Необходим 
допълните-
лен финан-
сов ресурс за 
2015 г. – 84 
млн. лв. (ДБ) 

1/Намаляван
е равнището 
на безрабо-
тица с 1 п.п. 
(от 12.9%  
през 2013 г. 
на 12% през 
2015 г.) 

2/Намаляван
е равнището 
на продъл-
жителна 
безработица 
с 1 п.п. (от 
7.4%  през 
2013 г.нa 
6.8% през 
2015 г.) 

1/ Дял на пре-
минали прог-
рама за зае-
тост/обучение 
с устойчива 
заетост на 
същото или 
друго място 
като % от всич-
ки безработни 
включени в 
програма 

2/ Относителен 
дял на средст-
вата за активна 
политика на 
пазара на тру-
да (ДБ) от БВП   

1-2. 

Финансови 
стимули за 
създаване 
на работ-
ни места в 
предприя-
тия в сек-
тори с 
висока 
добавена 
стойност 

Насърча-
ване на 
инвести-
ции,  
създа-
ващи 
работни 
места 
във ви-
сокотех-
нологич-
ните 
сектори 
и в райо-
ните с 
висока 
безрабо-
тица 

Издаване на 
сертификати за 
клас инвестиция 
по Закона за 
насърчаване на 
инвестициите 
(ЗНИ) 

Отпускане на 
финансови сред-
ства за прилага-
не на насърчи-
телните мерки 
по ЗНИ, включи-
телно за частич-
но възстановя-
ване на разходи-
те за осигуровки 
на работодателя 
за разкритите 

Закон за 
насърчаване 
на инвести-
циите и Пра-
вилник за 
прилагане на 
ЗНИ 

Общ регла-
мент на за 
групово 
освобожда-
ване на ЕК 

2013 В периода април 2013 – януари 
2014 г. са издадени 14 сертифи-
ката по ЗНИ за проекти, пред-
виждащи разкриване на общо 
759 нови работни места, от които 
във високотехнологични произ-
водство и  услуги 746. Инвести-
циите са на обща стойност 139.9 
млн.лв.  

През цялата 2013 г. са издадени 
общо 15 сертификата па проекти 
на обща стойност 100.2 млн.лв., 
предвиждащи разкриване на 901 
работни места, от които 888 във 
високотехнологично производст-
во или услуги и 81 в общини с 
висока безработица. 

За периода май 2014 - декемв-
ри 2017 г. 40 проекта сертифи-
цирани по ЗНИ на обща стой-
ност 963  млн.лв., предвижда-
щи създаване на 1807 нови 
работни места.  

Предоставени насърчителни 
мерки на 19 проекта с общ 
обем на инвестициите от 475 
млн.лв., с планирани 1187 нови 
работни места.   

2017 Бюджетна 
програма № 
8 „Привли-
чане и на-
сърчаване на 
инвестиции-
те” 

Структурни 
фондове на 
ЕС 

ОПРЧР 

Коефициент 
на заетост в 
сектори с 
висока доба-
вена стой-
ност (промя-
на) 

Брой създа-
дени работ-
ни места и 
размер на 
инвестиции в 
ДМА по 
сертифици-
рани по ЗНИ 
проекти във 
високотех-
нологичните 
производст-

Дял на ново-
създадени 
работни места 
в сектори с 
висока доба-
вена стойност 
(като % от 
всички ново-
създадени 
работни места 
по сертифици-
рани по ЗНИ 
проекти) 
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нови работни 
места. 

ва и услуги.  

1-3. 

Стимули-
ране на 
ученето 
през целия 
живот 

Политика 
за учене 
през 
целия 
живот 

Изпълнение на 

Националната 

стратегия за 

учене през целия 

живот 2014-2020 

г. 

Създаване на 

Национален 

съвет за учене 

през целия жи-

вот 

Осъществяване 

на приоритетни-

те дейности на 

национално 

ниво в изпълне-

ние на Европейс-

ката програма за 

учене на възрас-

тни –І етап 

 

 

Национална 

стратегия за 

учене през 

целия живот 

за периода 

2014-2020 

година (РМС 

№ 12 от 

10.01.2014 г.) 

ОПНОИР 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

Приета НСУЦЖ 2014-2020 - януа-

ри 2014 г. 

Приет План за действие за из-

пълнение на НСУЦЖ за 2014 г. – 2 

април 2014 г 

Разработен модел на Национал-
на информационна система за 
мониторинг на сектора за учене 
на възрастни (НИСМСУВ) – 
30.04.2014 г. 

Изграждане на Национална 

информационна система в 

сектора за учене на възрастни 

(НИССУВ) – април – май 2014 г. 

Подготовка на предложение за 

определяне на приоритетни 

дейности на национално ниво 

в изпълнение на Европейската 

програма за учене на възрастни 

и внасянето им в ЕК – ІІ етап – 

май 2014 г. 

Разработване на План за дейс-

твие за 2015 г. – ноември-

декември 2014 г. 

Създаване на Национално 
звено за обслужване на Елек-
ронната платформа за учене на 
възрастни в Европа (EPALE). 
Разработване на  работна прог-
рама на звеното за периода 
ноември 2014 – декември 2015 
г.  

2020 Държавен 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Повиша-

ване на учас-

тието на 

населението 

на 25-64 г. в 

образование 

и обучение 

от 1.5% през 

2012 г. на 

повече от 5% 

през 2020 г. 

(4 седмичен 

референтен 

период) 

2/ Намаля-

ване на дела 

на преждев-

ременно 

напусналите 

образова-

телната сис-

тема на въз-

раст от 18 до 

24 г. от 12.5% 

през 2012 г. 

под 11% през 

2020 г. 

3/ Повиша-
ване заетост-
та на насе-
лението на 
възраст 20-
64 г. от 63 % 
през 2012 г. 
на 76% през 
2020 г. 

1/Функционир

аща система – 

1бр. 

2/ Обобщени 

резултати от 

изпълнение на 

национални 

приоритети в 

изпълнение на 

ЕПУВ –  І етап 

 

НИРД 
(НЦ2) 

2-1. 

Иноваци-
онна стра-
тегия за 

Подкре-
па за 
инова-
ционно-
внедри-

Разработване на 
технологични 
пътни карти за 
идентифициране 
на приоритетни 

Решение на 
МС 
№668/2012г. 
и по Регла-
мент 

2013 Обществено обсъждане на про-
ект на стратегията -  ноември 
2013 г. 

В процес на съгласуване от ЕК – 

Краен срок за приемане на 
стратегията –28.03.2016 г.  

Разработване на технологични 
пътни карти – края на 2015 г. 

2020 За разработ-
ване на тех-
нологичните 
пътни карти: 
46 000 евро 

Инвестиции 
в НИРД като 
% от БВП 
(промяна) 

1/ Отчет за 
напредък по 
Иновационна-
та стратегия 
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интели-
гентна 
специали-
зация  

телска 
дейност 

продукти и тех-
нологии в стра-
ната 

Регионален ана-
лиз на иноваци-
онния потенциал 
посредством 
оценка на състо-
янието на ино-
вационната инф-
раструктура по 
региони) 

 

1303/2013г. 

Иновацион-
на стратегия 
за интели-
гентна спе-
циализация 
и план за 
действие 

 

април  2014 г. 

От м. август 2013 г. е в ход изпъл-
нението на процедура за актуа-
лизация на Националната пътна 
карта за научна инфраструктура..  

Изпратено е писмо до президен-
та на Европейския стратегически 
форум за научни инфраструктури 
за номиниране на експерти в 
научните направления на форума 
за извършване на международна 
оценка на предложенията. В 
началото на април 2014 г.ще 
бъде извършена международна 
оценка и ще бъде изготвен отчет 
и проект на пътната карта. 

Съгласно заложената в пътната 
карта процедура окончателната 
оценка ще се извърши от Консул-
тативен съвет, в рамките на който 
ще вземат участие представители 
на заинтересовани  министерства 
и други ведомства.  

Предстои изготвяне на доклад за 
внасяне в МС на актуализиран 
вариант на пътната карта – срок 
30 април 2014 г. 

Сформиране на мрежа от екс-
перти по иновационна полити-
ка – 31.05.2014 г. и разработва-
не на анализа на иновационния 
потенциал по региони  – края 
на 2015 г. 

Подписване на меморандуми 
за разбирателство за включва-
не на български научни органи-
зации и университети в нови 
европейски инфраструктури и 
договори за финансиране на 
новите инфраструктури на 
национално ниво 

за периода 
2014-2015 г. 

За региона-
лен анализ 
на иноваци-
онния по-
тенциал: 
51 129 евро 
за периода 
2014-2015 г.  

2/ Брой на 
подкрепени 
иновативаци-
онно активни 
предприятия  

2-2. 

Финанси-
ране на 
научно-
приложни  
изследва-
ния 

Подкре-
па за 
инова-
ционно-
внедри-
телска 
дейност 

Финансиране от 
НИФ на индуст-
риални научни 
изследвания и 
пред-пазарно 
проучване на 
предприятията  

 

Иновацион-
на стратегия 
на Републи-
ка България 

2006 Подкрепени през 2013 г. 35 про-
екта на стойност 7,6 млн. евро (от 
които 60% държавна субсидия 
чрез НИФ), в секторите: ИКТ, 
енергийна ефективност, химия, 
производство на компютърна 
техника, електронни и оптични 
продукти, здравеопазване. 

Обявена 7-ма конкурсна сесия 
от 01.02.2014г., със срок за 
сключване на договорите до 
30.06.2014г. 

 

2020 4.1 млн. евро 
за 2014г. (от 
които 25% за 
доплащане 
на 6-та кон-
курсна сесия 
от 2013 г.) 

19 млн. лв за 
2015г. 

19 млн. лв. 
за 2016 г. 

1/ Инвести-
ции в НИРД 
като % от 
БВП (промя-
на) 

1/ Брой разра-
ботени нови 
или усъвър-
шенствани  
продук-
ти/услуги 

2/Брой разра-
ботени нови 
или усъвър-
шенствани 
технологии 

3/Брой осъ-
ществени пар-
тньорства 
между фирми 
и научни орга-
низации 
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Подоб-
ряване 
на науч-
ноизсле-
довател-
ската 
среда 

Изграждане и 
подкрепа на 
центрове за 
върхови пости-
жения и центро-
ве по компетент-
ност  

Седма рам-

кова прог-

рама на ЕС 

за научни 

изследвания, 

технологич-

но развитие 

и демонст-

рационни 

дейности 

ОП НОИР 
2014-2020 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

Дейностите се изпълняват съг-

ласно заложените програми по 

сключените  два договора за 

изграждане на ЦВП - Институт по 

физика на твърдото тяло  и Инс-

титут по полимери - БАН 

 

Провеждане на конкурси за 

подкрепа изграждането на 

центрове за върхови постиже-

ния и центрове по компетент-

ност и приложни изследвания 

и експериментално развитие в 

приоритетни области, подпо-

магащи  развитието на иконо-

миката 

 

 

2020 

 

 Инвестиции 
в НИРД като 
% от БВП 
(промяна) 

1/Брой осъ-

ществени пар-

тньорства 

между фирми 

и научни орга-

низации 

 

2/ Брой подк-
репени цент-
рове за върхо-
ви постижения 
и центрове по 
компетентност 

2-3. 

Научно-
изследо-
вателска 
инфраст-
руктура  

Подоб-
ряване 
на науч-
ноизсле-
довател-
ска инф-
раструк-
тура 

Допълване на 
Националната 
пътна карта за 
научна инфраст-
руктура с нови 
научни комплек-
си с регионално 
и европейско 
значение 

Национална 
пътна карта 
за научна 
инфраструк-
тура 

2013 Постъпили 27 заявки за изграж-
дане на  нови научни инфраст-
руктури по публикувана покана 
на МОН от ноември 2013 г. 

Изпратено писмо до президента 
на Европейския стратегически 
форум за научни инфраструктури 
за номиниране на експерти в 
научните направления на форума 
за извършване на международна 
оценка на предложенията –
ноември 2013 г. 

Извършена административна 
проверка на постъпилите пред-
ложения по отношение на пълно-
тата на исканите документи. 

Международна оценка и изгот-
вен отчет за резултатите от 
проведената  оценка – април 
2014 г. 

Изготвяне на актуализиран 
проект на пътната карта с  
включени нови научни инфрас-
труктури – 30 април 2014 г. 

Подписване на меморандуми 
за разбирателство за включва-
не на български научни органи-
зации и университети в нови 
европейски инфраструктури и 
договори за финансиране на 
новите инфраструктури на 
национално ниво 

По ОП НОИР се предвижда 
разработване на нови схеми за 
подпомагане изграждането на 
научноизследователски инф-
раструктури. 

2020 За 2015 г. – 
948 хил.лв. и 
за 2016 г. – 1 
млн.лв. от 
държавния 
бюджет 

1/ Брой на-
учни публи-
кации на 
български 
изследова-
тели/научни 
звена в 
междуна-
родни изда-
ния (промя-
на) 

2/ Брой па-
тенти на 100 
хил. жители 
(промяна) 

1/Брой меж-
дународни 
проекти, раз-
работвани в 
центровете за 
върхови пос-
тижения и 
центрове за 
компетентност  

2/ Брой меж-
дународни 
проекти, в 
които участват 
български 
изследователи 

2-4. 

Въвежда-
не на сис-
тема за 
оценяване 
на науч-
ноизсле-
дователс-
ките звена 

Подоб-
ряване 
на меха-
низмите 
за оцен-
ка и 
монито-
ринг на 
научно-
изследо-
вателс-

Приемане на 
Правилник за 
наблюдение и 
оценка на науч-
ноизследовател-
ската дейност, 
осъществявана 
от висшите учи-
лища и научните 
организации, 
както и на дей-

Закон за 
насърчаване 
на научните 
изследвания 

2011 Разработени два варианта на 
Правилник – през 2011 и 2012 г.  

Приемане на нов правилник  2014  1/ Брой на-
учни публи-
кации на 
български 
изследова-
тели/научни 
звена в 
междуна-
родни изда-
ния (промя-
на) 

1/ Брой меж-
дународни 
проекти, в 
които участват 
български 
изследователи 
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ките 
звена 

ността на ФНИ 2/ Брой па-
тенти на 100 
хил. жители 
(промяна) 

2-5. 

Осигуря-
ване на 
съответст-
вие между 
национал-
ната по-
литка в 
областта 
на научни-
те изслед-
вания и 
Европейс-
ката поли-
тика 

 

Изграж-
дане на 
Евро-
пейското 
научно-
изследо-
вателско 
прост-
ранство 

Приемане на  
План за действие 
за периода 2014- 
2017 г. за изпъл-
нение на Нацио-
нална стратегия 
за развитие на 
научните изс-
ледвания 

Национална 
стратегия за 
развитие на 
научните 
изследвания 

2014  Провеждане на кръгла маса с 
участие на научната общност за 
обсъждане на Плана за дейст-
вие с научната общност 

Изготвяне на предложение за 
приемане на Плана за действие 
от МС 

2017  1/Разходи за 
НИРД като 
процент от 
БВП; 

2/Публични 
разходи за 
НИРД като 
процент от 
БВП; 

3/Частни 
разходи за 
НИРД като 
процент от 
БВП; 

4/Процент 
на Структур-
ните фондо-
ве за НИРД. 

1/ Брой меж-
дународни 
проекти, в 
които участват 
български 
изследователи 

2-6. 

Развитие 
на про-
иноваци-
онна инф-
раструкту-
ра 

Подоб-
ряване 
на прои-
новатив-
на инф-
раструк-
тура 

Технологични 
центрове, специ-
ализирани по 
сектори  

Тематично фоку-
сирани сертифи-
циращи и из-
мервателни 
лаборатории 

Лаборатории за 
изпитвания и 
доказване на 
концепции на 
опитни образци 
и полезни моде-
ли  

Развитие и надг-
раждане на пи-
лотния проект за 
технологичен 
парк "София Тех 
Парк"  

ОПРКБИ 
2007-2013 

ОПИК 2014-
2020 

2012 Изпълнение на 24 договора за 
подкрепа на офиси за технологи-
чен трансфер и технологични 
центрове на стойност 6.5 млн. 
евро 

Изграждането на София Тех Парк  
е в процес на изпълнение; пода-
дено е предварително уведом-
ление  до ЕК за правна сигурност 
през м. май 2013 г. по реда на 
Кодекса на добри практики при 
провеждане на процедури за 
контрол на държавните помощи.  
В рамките на стартираната про-
цедура по пренотификация са 
проведени две срещи в ГД Кон-
куренция: през юли 2013 и януа-
ри 2014, след което през февруа-
ри 2014 е получено писмо, съ-
държащи искане за предоставяне 
на допълнителна информация и 
разяснения, като срокът за пред-
ставяне на информацията е 

Приключване на изпълнението 
на договорите по ОПРКБИ до 
31.10 .2015 г. 

2020 4.4 млн. евро 
за 2014 г. 

3 млн. евро 
за 2015 г. 

10.3 млн. 
евро за 2016 
г. 

(от тези 
средства 15% 
национално 
съ-
финансира-
не) 

1/ Инвести-
ции в НИРД 
като % от 
БВП (промя-
на) 

2/ Инвести-
ции във 
високотех-
нологични 
сектори и 
дейности 
(като % от 
общия обем 
на инвести-
циите) (те-
кущи и нат-
рупани дан-
ни) (промя-
на) 

1/ Брой прив-
лечени инвес-
титори по сек-
тори и размер 
на инвестиция-
та 

2/ Брой техно-
логични пар-
кове 
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21.03.2014 г.  

2-7. 

Насърча-
ване на 
иновации-
те в пред-
приятията 

Повиша-
ване на 
инвести-
циите в 
НИРД 

Финансиране на 
проекти за об-
новление и усъ-
вършенстване на 
технологиите в 
предприятията  

Въвеждане на 
нови ИКТ-
базирани услуги  

Въвеждане на 
международно 
признати стан-
дарти  

Подкрепа за 
съществуващи 
клъстери и ново-
създадени таки-
ва  

Подкрепа за 
бързорастящи 
предприятия 

ОПРКБИ 
2007-2013 

ОПИК 2014-
2020 

  Приключване на изпълнението 
на договорите по ОПРКБИ до 
31.10 .2015 г. 

2020 51,1 млн. 
евро за 2015 
г. 

76,7 млн. 
евро за 2016 
г. 

500,4 млн. 
евро за пе-
риода 2014-
2020 г. 

Относителен 
дял на МСП, 
въвеждащи 
продуктови 
или проце-
сови инова-
ции, от об-
щия брой  
МСП  

Дял на раз-
ходите за 
инвестиции в 
ИКТ 

Брой подкре-
пени проекти 

Стойност на 
подкрепени 
проекти 

Климат/ 
енергети-
ка (НЦ3) 

3-1. 

Коорди-
нация на 
политика 
за енер-
гийна 
ефектив-
ност 

Подоб-
ряване 
на енер-
гийната 
ефектив-
ност 

Нов Закон за 
енергийната 
ефективност 

Национален 
план за действие 
по ЕЕ 2014-2016 
г. 

Национална 
стратегия по 
енергийна ефек-
тивност 

Създаване на 
Национална 
публична ин-
формационна 
система за ВЕИ 

Директива 
2012/27/ЕС 
относно 
енергийна 
ефективност 

Закон за 
енергийната 
ефективност 

2014 Изготвен вариант на проект на 
ЗЕЕ 

Проведени консултации с част от 
заинтересованите страни относ-
но плана за действие  

Разработен вариант на стратегия 

Внасяне на проект на ЗЕЕ в МС 
– май 2014 г. 

Национален план за действие 
по ЕЕ 2014-2016 г. – май 2014 г. 

Национална стратегия по енер-
гийна ефективност (в съответс-
твие с актуализация на Енер-
гийната стратегия) – декември 
2014 г.  

Създаване на координационно 
звено между различните инс-
титуции за преодоляване на 
съществуващите координаци-
онни проблеми по отчитането 
на мерките и ефектите в об-
ластта на енергийната ефек-
тивност – до средата на 2014 г. 

2016 За изпълне-
ние на мяр-
ката не са 
необходими 
допълнител-
ни финансо-
ви средства 

Изпъл-нение 
на национал-
ните цели по 
енер-гийна 
ефек-тивност  

Потребление 
на енергия  
към БДС (енер-
гийна интен-
зивност) по 
сектори 

3-2. 

Интегри-
ран градс-
ки транс-

Подоб-
ряване 
на енер-
гийната 

Изграждане на 
транспортна 
инфраструктура  

Доставка на 

ОПРР 2007-
2013 

ОПРР 2014-

2011 Седем договора, сключени по 
ОПРР 2007-2013 са в процес на 
изпълнение 

Приключване на изпълнявани-
те към момента договори и 
отчитане на резултатите по 
ОПРР 2007-2013 

2023 ОПРР 2007-
2013г. - 410 
млн. лв.  

1) Намаля-
ване на 
вредните 
емисии  с 19 

1/ км обновена 
транспортна 
инфраструкту-
ра по ОПРР 
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порт ефектив-
но/Нама
ляване 
на еми-
сии 

превозни средс-
тва  

Развитие на нови 
маршрутни ли-
нии 

Насърчаване на 
алтернативни 
форми на транс-
порт 

2020  

ОПРР 2014-
2020 г. - 
279,8    млн. 
лв.  

 

хил. т. го-
дишно по 
ОПРР 2007-
2013 

2) ОПРР 
2014-2020: 
Увеличаване 
на пътувани-
ята с градски 
транспорт 

 

2007-2013 

2/ Брой доста-
вени превозни 
средства 

3/ Обща дъл-
жина на подк-
репените ли-
нии на градски 
транспорт по 
ОПРР 2014-
2020 

3-3. 

Стимули-
ране на 
ползване-
то на 
„хибри-
ден” и 
електри-
чески 
автомоби-
лен транс-
порт 

Използ-
ване на 
ВЕИ в 
транс-
порта 

Финансова под-
крепа за разви-
тие на стартира-
щи иновативни 
предприятия, за 
технологична 
модернизация и 
развитие на 
технологични 
центрове и клъс-
тери в областта 
на устойчивите 
транспортни 
системи и логис-
тика 

РМС № 
862/2012 г. 

2015 С промени в Закона за местните 
данъци и такси (ЗМДТ), приети с 
§ 76 от Преходните и заключи-
телни разпоредби на Закона за 
държавния бюджет на Република 
България за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 
102 от 21.12.2012 г.) е въведена 
специална разпоредба, по силата 
на която електрическите автомо-
били се освобождават от данък 
върху превозните средства – чл. 
58, ал. 2 от ЗМДТ 

Приемане на промени в Закона 
за движение по пътищата 
(ЗДП), Закона за пътищата (ЗП), 
съответни наредби и тарифи по 
ЗП и Закона за автомобилните 
превози; 

Създаване на МРГ за разработ-
ване на нов дългосрочен стра-
тегически документ за разви-
тие на устойчивата мобилност 

 

2020 Национален 
бюджет - по 
30 хил. 
лв./год. от 
2015 г. – за 
организира-
не и про-
веждане на 
обществени 
кампании; 

 

1.Намаляван
е на вредни-
те емисии в 
атмосферата 

2.Подобрено 
състояние на 
атмосферния 
въздух в 
населените 
места 

3.Намаляван
е дела на 
използвани-
те фосилни 
горива 

4.Насърчава
не на инвес-
тициите в 
индустрията, 
транспорта и 
услугите 

1.Брой регист-
рирани елект-
рически и 
хибридни ПС 

2.Брой заряд-
ни точки за 
алтернативни 
горива 

3.Тон иконо-
мии на фосил-
ни горива 

4.Общ размер 
на инвестици-
ите 

3-4. 

Проект за 
газопро-
вод Южен 
поток 

 

Сигур-
ност на 
достав-
ките 

Изграждане на 
газопровода на 
българска тери-
тория  

РМС – обект 
от нацио-
нално зна-
чение    

2014 Създадена е РГ от българска 
страна 

В процес е процедурата за избор 
на изпълнител на строителните 
дейности на българска територия 

Мандат на ЕК за преговори с 
Русия по съответствието на меж-
дуправителственото споразуме-
ние с  правната рамка на ЕС 

Изграждане на тръбата на бъл-
гарска територия – първи етап 
до 2015 г., пълен капацитет 
през 2017 г. 

2017  1/ Устойчи-
вост на сис-
темата сре-
щу прекъс-
вания на 
доставките 
на газ(%) 

2/ Диверси-
фикация на 
пътищата за 
енергийни 
доставки 

1/ Капацитет за 
доставка и 
пренос на газ  

2/ Дял на газ в 
енергийния 
микс 
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3-5. 

Нова енер-
гийна 
стратегия 
до 2030 г. 

  ЗЕ 2014 Енергийната стратегия на Репуб-
лика България е в процес на 
актуализация от работна група.  

Предстои финализирането на 
проектаи публикуванате му за 
обществено обсъждане – края 
на април 2014 г. 

2030    

3-6. 

Финансова 
подкрепа 
за енер-
госпестя-
ващи тех-
нологии в 
предприя-
тията 

Подоб-
ряване 
на енер-
гийната 
ефектив-
ност 

Предоставяне на 
подкрепа за 
инвестиции в 
енергоспестява-
щи технологии и 
производството 
на енергия от ВИ 

Фонд „Енергийна 
ефективност и 
възобновяеми 
енергийни из-
точници“ 

 

ОПРКБИ 
2007-2013 

ОПИК 2014-
2020  

Закон за 
енергийната 
ефективност 

 

2012 За периода 01.04.2013-28.02.2014 
г. са сключени 270 договора за 
БФП на стойност 90,4 млн. евро. 

ФЕЕВЕИ: няма подписани нови 
договори 

 

Договаряне на остатъка от 
116.6 млн. лв. по процедура 
„Енергийна ефективност и 
зелена икономика“ ежемесеч-
но до края на юни 2014 г. 

ОПРКБИ:  

Очаквани годишни спестявания 
за големи предприятия в ре-
зултат от изпълнението на 
проектите: 94GWh/y. 

Очаквани годишни спестявания  
за МСП в резултат от изпълне-
нието на проектите: 250 GWh/y. 

ФЕЕВЕИ: 

Очаквана годишна икономия 
на средства – 14.3 млн. лв./год; 

Очаквани годишни спестявания 
на енергия -  95 375 MWh/y ; 

Очаквани годишни спестявания 
на вредни емисии -  75 CO2 kt/y 

2020 34,6 млн. 
евро за 2014  

132,6 млн. 
евро за 2015  

Общ бю-
джет-  278,01 
млн. лв. 
средства от 
ЕФРР и 49,06 
млн. лв. 
национално 
съфи-
нансиране 
(ОПРКБИ) 

623.5 млн. 
лв. по ОПИК 
общо за 
2014-2020 г.  

Потребление 
на енергия  
към БДС 
(енергийна 
интензив-
ност) в пред-
приятията 
(промяна) 

1/ Дял на МСП, 
получили фи-
нансова подк-
репа за внед-
ряване на 
енергоспестя-
ващи техноло-
гии като % от 
всички МСП  

2/ Спестена 
енергия от 
МСП получили 
подкрепа като 
% от общо 
спестена енер-
гия от предп-
риятия 

3/ Дял на кан-
дидатствали 
МСП, но непо-
лучили финан-
сиране  

4/ Дял на 
предприятия с 
действащи 
технологии за 
спестяване на 
енергия като % 
от всички 
предприятия в 
определени 
високо-
интензивни 
сектори  

5/ Дял на под-
крепени  
предприятия с 
вградени сис-
теми за енер-
гийна ефек-
тивност като % 
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от всички 
предприятия 

3-7. 

Енергийна 
ефектив-
ност на 
сгради 

Подоб-
ряване 
на енер-
гийната 
ефектив-
ност 

Подкрепа за 
мерки за енер-
гийна ефектив-
ност и ВЕИ в 
жилищни сгради 
и сгради на дър-
жавната и об-
щинска адми-
нистрация, 
включително 
чрез финансови 
инструменти 

ОПРР 2007-
2013 

ОПРР 2014-
2020 

2011 ОПРР 2007-2013:  

Двата сключени договора за ЕЕ 
на жилищни сгради (Фонда за 
жилищно обновяване и проекта 
за обновяване на българските 
домове) са в процес на изпълне-
ние 

208 обновени сгради на образо-
вателната инфраструктура с ико-
номия на енергия 42 516 
MWh/средногодишно 

 

 

ОПРР 2007-2013:  

Приключване на изпълнявани-
те към момента договори и 
отчитане на резултатите 

ОПРР 2014-2020: 

1. Изпращане на ОПРР към ЕК 
за одобрение 

2. Стартиране на изпълнението 
на ОПРР 2014-2020. 

 

2023 62 млн.лева 
за жилищни 
сгради по 
ОПРР 2007-
2013   

Текуща 
стойност на 
договорите 
за образова-
телна инф-
раструктура 
по ОПРР  
2007-2013 г.-
53млн.лв. 

Бюджет по 
ОПРР 2014-
2020 г. – 
621,6 млн. 
лв.  

ОПРР 2007-
2013: Ико-
номия на 
енергия от 
обновяване-
то на сгради-
те на обра-
зователната 
инфраструк-
тура в 
kWh/средног
одишно 

 

Намаляване 
на потреб-
лението на 
крайна енер-
гия от дома-
кинствата и 
администра-
цията с 
27 669  тона 
нефтен екви-
валент  (toe) 
(базова 
стойност 3,43 
млн. toe) 

Брой (дял) 
обновени 
сгради 
лич-
ни/жилищни/у
чили-
ща/болници) 
по ОПРР 2007-
2013 

По ОПРР 2014-
2020: 

14187 дома-
кинства пре-
минали в по-
горен клас на 
енергопотреб-
ление 

Понижаване на 
потреблението 
на първична 
енергия от 
публичните 
сгради с 200 
млн. 
kWh/средного
дишно 

Образо-
вание 
(НЦ4) 

4-1. 

Развитие 
на педаго-
гическите 
кадри в 
средното 
образова-
ние  

Подоб-
ряване 
качест-
вото на 
средното 
образо-
вание 

Изграждане на 
единна и ефек-
тивна система за 
образование, 
обучение, про-
дължаваща ква-
лификация и 
условия за про-
фесионално 
развитие на 
педагогическите 
кадри.  

Създаване на 
единна норма-
тивна уредба за 
държавно регу-
лиране на пър-

Национална 
стратегия за 
развитие на 
педагогичес-
ките кадри 
2014-2020 г. 

2014 Разработен и представен за об-
ществено обсъждане проект на 
Национална стратегия за разви-
тие на педагогическите кадри 
(2014 г. – 2020 г.) – февруари 
2014 г. 

Изпълнение на процедура 
BG051PO001-3.1.03-0001 „Квали-
фикация на педагогическите 
специалисти“ по ОПРЧР - 28 216 
педагогически специалисти, за-
вършили програми за обучение и 
за повишаване на квалификация-
та към февруари 2014 г. 

Приключили обучения по проек-
та:  

Приемането на проекта на 
стратегия от МС - април 2014 г.  

Национален план към страте-
гията - юни 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020  1/Увеличава
не дела на 
педагогичес-
ките кадри 
на възраст 
до 35 год. 
спрямо об-
щия брой 
педагогичес-
ки кадри 

2/Увеличава
не на дела  
на новопос-
тъпилите 
педагогичес-
ки кадри 

1/ Увеличен 
брой проведе-
ни педагоги-
чески практики 
и стажове, 
включително 
стажове в 
дистанционна 
форма по на-
ционални и 
европейски 
програми  

2/ Брой учите-
ли, завършили 
обучения за 
повишаване на 
квалификация-
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воначалната 
подготовка, 
продължаващата 
квалификация и 
професионално-
то развитие на 
педагозите. 

Осигуряване на 
условия за про-
фесионално 
усъвършенства-
не на педагоги-
ческите кадри. 

Изграждането на 
ефективна сис-
тема за квалифи-
кация. 

1/Създаване на условия за на-
сърчаване и подкрепа на профе-
сионалното развитие на изявени 
педагогически специалисти - 82.4 
% изпълнение (824 обучени);  

2/Обучения за работа с делеги-
рани бюджети на директори на 
детски градини и новоназначени 
директори на училища -  88 % 
изпълнение (1936 обучени);  

3/Повишаване квалификацията 
на педагогически специалисти, 
заемащи нова за системата на 
народната просвета длъжност, 
както и връщащи се след про-
дължителен отпуск (повече от 
две учебни години) или след 
прекъсване на учителския стаж 
по специалността повече от две 
учебни години .  98.87 % изпъл-
нение (2 968 обучени).  

4/ Обучение на детски учители за 
работа в групите за задължител-
на предучилищна подготовка – 2 
204 обучени  

5/Обучение на учители за фор-
миране на знания, умения и 
компетентности за работа в ин-
теркултурна среда – 3 228 обуче-
ни; 

6/Обучение на учители за фор-
миране на знания, умения и 
компетентности за работа с деца 
и ученици със специални образо-
вателни потребности – 4 491 
обучени; 

7/Обучение на педагогически 
специалисти за формиране на 
знания, умения и компетентности 
за оценяването на учениците – 6 
887 обучени; 

8/Обучение на педагогически 
специалисти за превенция на 
училищното насилие, агресията и 
други – 4 614 обучени. 

 

 

 

 

 та – 80 % от 
включените по 
Процедура 
„Повишаване 
на квалифика-
цията на педа-
гогическите 
специалисти” 

3/Увеличаване 
дела на педа-
гогическите 
кадри, които са 
участвали в 
продължаваща 
квалификация 

4/ Увеличаване 
на дела на 
участвалите 
педагогически-
те кадри в 
продължаваща 
квалификация 
по професио-
нална подго-
товка 
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 4-2. 

Въвежда-
не на ду-
ално об-
разование 

Качество 
на сред-
ното 
образо-
вание 

Регламентиране 
на възможности-
те за организи-
ране на обуче-
ние чрез работа 
и интегрирането 
му в системата 
на ПОО 

Разработване на 
концепция за 
развитие на ПОО 

Изпълнение на 
дейности по 
проект „Учени-
чески практики“ 
по ОПРЧР 2007-
2013 

Предложе-
ния за про-
мени в 
ЗПОО, На-
редба № 3, 
Наредба  № 
4 и др. 

Предложе-
ния за изме-
нение на КТ 

ОПРЧР 2007-
2013 

ОП НОИР 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвен проект на концепция за 
развитие на ПОО в България 
(въвеждането на обучение чрез 
работа)  

Практическо обучение в реална 
работна среда на ученици от  390 
професионални гимназии, СОУ с 
професионални паралелки и 
професионални колежи 

Проведени 28 регионални кон-
ференции с наставници от фир-
мите-партньори и учители   

11 608 ученици приключили 
своята практика 

 

 

Социологическо проучване на 
тема „Състояние и тенденции 
за развитие по региони на 
ПОО“ – март-май 2014 г.  

Продължаване на практическо-
то обучение на ученици в ре-
ална работна среда - октомври 
2014 г. 

2020 50 хил лв. от 
бюджета на 
МОН 

88 млн. лв; 
ЕСФ и наци-
онално съ-
финансиране  

През 2015 г. 
17.6 млн. лв 
ЕСФ и наци-
онално съ-
финансиране  

1/ Недостиг 
на работна 
ръка с опре-
делена ква-
лификация 
по сектори 
(промяна) 

2/ NEET без-
работица  

3/ Младежка 
безработица 
(младежи на 
възраст 15-
24 г.) по 
образова-
телна степен  

1/ Дял на уче-
ници в профе-
сионални учи-
лища обхвана-
ти от дуалната 
система 

2/ Брой фирми, 
участващи в 
дуално обра-
зование (про-
мяна) 

3/ Дял на уче-
ници със сред-
но професио-
нално образо-
вание продъл-
жили във вис-
ше образова-
ние 

4/Брой учени-
ци, включени в 
училищни 
практики 

5/ Брой учени-
ци , завършили 
училищни 
практики 

 4-3. 

Инспекти-
ране в 
средното 
образова-
ние 

Качество 
на сред-
ното 
образо-
вание 

Разработване на 
нов модел на 
инспектиране  в 
училищното и 
предучилищното 
образование 

Процедура  
„Усъвършенст-
ване на система-
та за инспекти-
ране на образо-
ванието“ 

ОПРЧР 2007-
2013 

Нов Закон за 
училищното 
образование 

2013 Апробиран модел за инспекти-
ране в 1064 училища, детски 
градини, обслужващи звена като 
обхванати общо 369 628 деца и  
ученици   

Разработване на стандарт за 
инспектиране на образование-
то -2014 г. 

2015 1 млн. лв –
ЕСФ и наци-
онално съ-
финансиране  

През 2015 г. 
200 хил. лв. 
ЕСФ и наци-
онално съ-
финансиране  

Класация 
PISA (промя-
на в резулта-
тите спрямо 
предходното 
оценяване) 

 

Сравнение на 
резултати от 
национална 
система за 
външно оценя-
ване между 
две нива на 
образование 
(например 
между 4-ти и 
7-ми клас) 

 4-4. 

Образова-
телна 
подкрепа 
на учени-
ци с труд-

Достъп и 
качество 
на сред-
ното 
образо-
вание 

Прилагане на 

нов модел на 

целодневна 

организация на 

учебния процес 

Проект” 

Подобрява-

не на качест-

вото на об-

разованието 

2012 Приключена втора фаза на  обу-

чението за прилагане на новия 

модел на целодневна организа-

ция на учебния процес 

Прилагане на нов  модел на ЦО 

Приложен модел на целоднев-

на организация в  на основната 

степен  нах образование в сре-

дищните общински училища 

Проведено обучение на 13800 

2015 180 млн.лв. 

по ОП РЧР 

1,8 млн.лв. 
от НП 

Дял на 
преждевре-
менно на-
пуснали 
образова-
телната сис-

1/Дял на уче-

ници обхвана-

ти от целод-

невна форма 

на обучение от 
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ности в 
обучение-
то 

Допълнително 

обучение за 

ученици, застра-

шени от отпада-

не 

 

в средищни-

те училища, 

чрез въвеж-

дане на 

целодневна 

организация 

на учебния 

процес” 

НП “С грижа 

за всеки 

ученик” 

 

за 1- 8.клас в 796 средищни учи-

лища, включени в  Списъка на 

средищните училища в Републи-

ка  България за учебната 2013-

2014 г , приет с ПМС № 

250/01.11.2013 г. на МС  

Включени в допълнително обу-
чение през учебната 2013/2014 г. 
- 3 392 деца от подготвителните 
групи в училищата и детските 
градини, 4181 ученици в начален 
етап и 6251 ученици от прогим-
назиалния етап на основното 
образование 

деца и ученици в задължител-
на предучилищна и училищна 
възраст 

тема (% от 
18-24 г. със 
завършен 
най-много 
долен курс 
на средно 
образование 

общия брой в 

същата възрас-

това група 

2/Дял на от-

падналите от 

образованието 

деца 

3/Брой учени-
ци с повишен 
успех 

 4-5. 

Реинтег-
рация на 
отпаднали 
ученици 

Достъп 
до сред-
но обра-
зование 

 Процедура 
BG051PO001-
4.1.05 „Об-
разователна 
интеграция 
на децата и 
учениците от 
етническите 
малцинства” 

Процедура 
BG051PO001-
4.1.06 „Реин-
теграция на 
отпаднали 
ученици в 
образова-
телната сис-
тема” 

2011 11441 ученици отново интегри-
рани в образователната система 
през 2013 г. 

По процедура BG051PO001-4.1.06 
„Реинтеграция на отпаднали 
ученици в образователната сис-
тема” – 599 

По процедура „Образователна 
интеграция на децата и учени-
ците от етническите малцинст-
ва” – 4955 отпаднали ученици, 
отново интегрирани в образо-
вателната система  

По процедура „Реинтеграция 
на отпаднали ученици в обра-
зователната система” – 348 
отпаднали ученици, отново 
интегрирани в образователната 
система  

2015  Дял на 
преждевре-
менно на-
пуснали 
образова-
телната сис-
тема (% от 
18-24 г. със 
завършен 
най-много 
долен курс 
на средно 
образова-
ние) 

1/ Дял на от-
падали, които 
са реинтегри-
рани в систе-
мата като % от 
всички отпад-
нали  

2/ Дял на ус-
пешно реин-
тегрирани като 
% от участвали 
в програми за 
реинтеграция  

 4-6. 

Кариерно 
ориенти-
ране в 
средното 
образова-
ние 

Качество 
на сред-
ното 
образо-
вание 

Създаване на 
система за кари-
ерно ориентира-
не на учениците 

Осигуряване на 
леснодостъпни и 
висококачестве-
ни услуги на 
учениците на 
всички етапи от 
училищното 
образование 

Процедура 
„Система за 
кариерно 
ориентиране 
в училищно-
то образова-
ние” по 
ОПРЧР 2007-
2013 

2012 Наети и квалифицирани 150 ка-
риерни консултанти в 28-те об-
ластни градове в страната 

Включени 390 800 ученици от 1 
до 12 клас в програма за обуче-
ние по кариерно ориентиране 
към 31.12.2013 г.  

Създаване на информационни 
и методически ресурси за ка-
риерно ориентиране на учени-
ците 

2014 8.8 млн. лв – 
ЕСФ и наци-
онално съ-
финансиране  

През 2015 г. 
1.8 млн. лв.-
ЕСФ и наци-
онално съ-
финансиране  

1/ Изследва-
не на PISA 
(промяна в 
резултатите 
спрямо 
предходното 
оценяване) 

2/ Среден 
брой години 
в образова-
телната сис-
тема за при-
добиване на 
образова-

1/ Процент от 
населението 
на възраст 
между 18 и 24 
г. със завършен 
най-много 
долен курс на 
средното об-
разование  

2/ Дял на уче-
ници, реално 
обхванати от 
услуги за кари-
ерно ориенти-
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телна степен 
(средно 
и/или висше 
образова-
ние) за насе-
лението 25+ 
г. (промяна) 

ране като % от 
всички учени-
ци в страната 

3/ Брой учени-
ци от общото 
образование, 
завършили 
програми за 
професионал-
но ориентира-
не и кариерно 
развитие 

4/ Брой учени-
ци от общото 
образование, 
участващи в 
програми за 
професионал-
но ориентира-
не и кариерно 
развитие" 

 4-7. 

Внедрява-
не на сис-
тема за 
иденти-
фициране 
и призна-
ване на 
нефор-
мално 
придобити 
знания, 
умения и 
компетен-
тности 

Повиша-
ване на 
пригод-
ността за 
заетост и 
на соци-
алната 
интегра-
ция 

Процедура „Съз-
даване на систе-
ма за идентифи-
циране и приз-
наване на не-
формално при-
добити знания, 
умения и компе-
тентности” 

ОПРЧР 2007-
2013 

2013 Анализ на европейските практи-
ки и системи за валидиране; 
преглед на нормативната рамка; 
разработена методология и пи-
лотен модел на Национална 
система за валидиране; разрабо-
тена документация и Наръчник 
по валидиране; 

Обучени: 40 бр. мултипликатори,  
1000 консултанти и 28 експерт-
оценители по валидиране  в 
цялата страна; 

30 проведени събития за инфор-
миране на лица и работодатели 
за възможностите за признаване 
на неформално придобити зна-
ния, умения и компетентности  

Изградена Система и електронна 
платформа за отчитане  

Стартиране на системата –10 000 
консултирани лица; 5000 лица – 
включени в процес на валидира-
не; 1200 сертифицирани лица с 
придобиване на ПК; 

Изготвен пакет предложения за 
нормативни изменения; 42 
програми за обучение; разра-
ботване на уеб-базирана плат-
форма 

Планиран брой обучени оцени-
тели и представители на адми-
нистрацията (специалисти УЧР 
и т.н.), представители на соци-
алните партньори, представи-
тели на обучаващите институ-
ции по признаване на нефор-
мално придобити знания, уме-
ния и компетентности – 850; 

Планиран брой лица, консул-
тирани за възможностите за 
признаване на неформално 
придобити знания, умения и 
компетентности – 21 000;  

Планиран брой лица, включени 
в процеса за признаване на 
неформално придобити зна-
ния, умения и компетентности 
– 11 000. 

2014 5.8 млн.лв. 
ЕСФ и наци-
онално съ-
финансиране  

През 2015 г. 
1.2 млн. лв. 
ЕСФ и наци-
онално съ-
финансиране  

1/Внедрена 
система за 
идентифи-
циране и 
признаване 
на нефор-
мално при-
добити зна-
ния, умения 
и компетен-
тности; 

2/Брой лица, 
придобили 
квалифика-
ция в резул-
тат от проце-
са по приз-
наване на 
неформално 
придобити 
знания, уме-
ния и компе-
тентности – 
планирано е 
4 000. 

Брой лица, 
включени в 
процеса за 
признаване на 
неформално 
придобити 
знания, умения 
и компетент-
ности – плани-
рани 11 000. 
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 4-8. 

Студентс-
ки стипен-
дии и 
кредити 

Достъп 
до висше 
образо-
вание 

Изплащане на 
студентски сти-
пендии 

Отпускане на 
студентски кре-
дити от 4-те 
банки по ЗКСД 

Закон за 
висшето 
образование 

Постановле-
ние № 
90/2000 г. 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” 

Закон за 
кредитиране 
на студенти 
и докторанти 

 Студентски стипендии 

Стипендии летен семестър 
2012/2013 г. – по проект „Студен-
тски стипендии” 24886 стипендии 
за успех (от 120 лв.) и 4174 спе-
циални стипендии (200лв.); изп-
латени са общо 16 109 240 лв.За 
зимния семестър на учебната 
2013/2014 г. 22567 стипендии за 
успех (от 120 лв.) и 3581 специ-
ални стипендии (от 200 лв.) – 
изплатени са общо 14 672 520 лв 

Стипендии зимен семестър 
2013/2014 г. – от ДБ 18647 сти-
пендии, от които 76% по успех и 
доход и 24% по социални крите-
рии 

Студентски кредити 

За периода април-декември 2013 
г. 1730 кредита по ЗКСД на стой-
ност 7,1 млн. евро 

До април 2014 г. очаквания за 
сключване на 800 кредити по 
ЗКСД с индикативна стойност 2,1 
млн. евро 

Разглеждане на ЗИД на Закона 
за кредитиране на студенти и 
докторанти и внасяне в МС – 
юни 2014 г. 

 

Посто-
янен 
срок 

Издадена 
държавна 
гаранция за 
2014 г. по 
ЗКСД  - 20,4 
млн. евро 

1/Дял на 
висшисти (% 
от населени-
ето 30-34 г. 
успешно 
завършили 
висше обра-
зование) 

2/Брой от-
пуснати 
кредити по 
ЗКСД                                                                                                                                                                                                                                                                    

1/ Дял на сту-
денти обхвана-
ти от програ-
мата за креди-
тиране като % 
от всички сту-
денти (по спе-
циалности)- 7,9 
% за периода  
2010-2013 г. и 
целева стой-
ност – 29 % за 
периода 2010-
2020 г. 

2/ Дял на сту-
денти получа-
ващи стипен-
дии за успех 
като % от всич-
ки студенти (по 
специалности) 

3/ Дял на сту-
денти получа-
ващи стипен-
дии за достъп 
до образова-
ние (социални 
стипендии) 
като % от всич-
ки студенти (по 
региони) 

 4-9. 

Образова-
телна 
инфраст-
руктура - 
материал-
на база 

Достъп 
до сред-
но и 
висше 
образо-
вание 

 

Строителство, 
реконструкция, 
ремонт, оборуд-
ване и обзавеж-
дане на образо-
вателни институ-
ции – детски 
ясли и градини, 
основни, средни 
и висши училища 
(включително 
учебни зали, 
библиотеки, 
лаборатории, 
спортни съоръ-

ОПРР 2014-
2020 

Инвестици-
онна прог-
рама на 
МОН 

Национална 
програма 
„Модерни-
зиране на 
системата на 
професио-
налното 
образова-

2012 НП „Създаване на достъпна архи-
тектурна среда 2013“  извършени 
ремонтни дейности в 29 държав-
ни училища за подобряване на 
достъпа на лицата със СОП 

Инвестиционна програма на 
МОН за 2013 г. -извършени ре-
монтни дейности в 76 училища 
(от които 45% приключват през 
2014 г.)  

Междуведомствена комисия за 
възстановяване и подпомагане 
към МС - извършени ремонтни 

Планирани ремонтни дейности  
през 2014 г. в 14 училища, на 
обща стойност 2 264 503 лв; 
129 подпомогнати училища 
през 2013/2014 учебна година  

Изпълнение на проекти по 
ОПНОИР 

2023 ОПРР 2014-
2020 г. - 349 
млн. лв.  

1/Повишаван
е дела на 
модернизи-
раните об-
щообразова-
телни инсти-
туции с 
65,9% 

2/Повишаван
е дела на 
модернизи-
раните реги-
онални об-
разователни 
институции 

Капацитет на 
подпомогната-
та инфраструк-
тура предназ-
начена за гри-
жи за децата 
или образова-
ние – 142,6 
хил. лица за 
общообразо-
вателна и 149,5 
хил. за регио-
нална 

 



 

114 

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

жения, учебни 
корпуси, обще-
жития, интернет 
връзки) 

Дейности в из-
пълнение на 
Инвестиционна-
та програма на 
МОН 

Национална 
програма „Мо-
дернизиране на 
системата на 
професионално-
то образование“ 

ние“  (РМС 
203/29.03.20
13 г.) 

дейности в 10 училища 

НП „Модернизиране на система-
та на професионалното образо-
вание“ - финансирани 36 проекта 
на професионални училища 

със 155 % 

Бедност 
(НЦ5) 

5-1. 

Жилищни 
условия за 
уязвими 
групи  

Предот-
вратява-
не на 
бедност-
та и 
социал-
ното 
изключ-
ване  

Строителство, 
реконструкция, 
ремонт и разши-
рение на соци-
ални жилища 

ОПРР 2007-
2013 

ОПРР 2014-
2020 

 Към края на м.януари 2014 г. 
функционират 13 центъра за 
временно настаняване на лица (с 
1 повече спрямо началото на 
2013 г.) с капацитет 625 места, от 
които заети 598 места 

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

ОПРР 2014-2020: 

1. Изпращане на ОПРР към ЕК 
за одобрение 

2. Стартиране на изпълнението 
на ОПРР 2014-2020 

2023 ОПРР 2007-
2013г. - 15,6 
млн. лв.  

ОПРР 2014-
2020 г. - 51 
млн. лв.  

Повишаване 
дела на 
представи-
телите на 
маргинали-
зирани гру-
пи, вкл. ро-
ми, с подоб-
рени жи-
лищни усло-
вия от 740 на 
3600 души 

Брой новопос-
троени или 
възстановени 
социални жи-
лища - 1120 

5-2. 

Подпома-
гане на 
семейст-
вата с 
деца 

Намаля-
ване на 
бедност-
та и 
насърча-
ване на 
социал-
ното 
включ-
ване 

 ЗСПД  Към 31.12.2013 г. са изплатени 
семейни помощи за деца по 
ЗСПД в размер на 503,8 млн. лв. 

От 01.01.2014 г. са въведени 
диференцирани размери за ме-
сечни помощи за деца до завър-
шване на средно образование, 
но не по-късно от 20 годишна 
възраст; 

От 01.01.2014 г. е увеличена ме-
сечната добавка за деца с трайни 
увреждания. 

Ежемесечно изплащане на 
семейни помощи за деца. 

Посто-
янен 
срок 

Бюджет за 
2014 г. – 556 
397 хил. лв. 

1/ Дял на 
децата в 
риск от бед-
ност (% от 
населението 
на възраст 0-
17 
г.)(промяна) 

1/ Деца и се-
мейства, полу-
чаващи помо-
щи по ЗСПД 

5-3. 

Матери-
ална под-
крепа и 
достъп до 

Социал-
но 
включ-
ване на 
хора с 
увреж-

Отпускане на 
средства за  
проекти на и за 
хора с трайни 
увреждания, 
финансирани от 

Конвенция 
на ООН за 
права-та на 
хората с 
увреждания  

2013 Към края на 2013 г. са финанси-
рани :  

• 32 проекта за започване и раз-
витие на самостоятелна стопанс-
ка дейност; 

 2017 2015 г., 3.3 
млн. лв (ДБ) 

2016 г. 3.3 
млн. лв. (ДБ) 

2017 г. 3.3 

Брой хора с 
трайни ув-
реждания 
реализирали 
се на пазара 
на труда 

Брой разкрити 
работни места 
за хора с трай-
ни увреждания 
в обичайна и 
специализира-
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пазара на 
труда  за 
хората с 
трайни 
уврежда-
ния 

дания АХУ ЗИХУ 

ППЗИХУ  

Стратегия за 
равни въз-
можности на 
хората с 
увреждания 

• 12 проекта  на обичайни  рабо-
тодатели с осигурени 25 нови 
работни маста; 

• 18 проекта  със социална насо-
ченост на специализирани пред-
приятия и кооперации на хората 
с увреждания, чрез които са оси-
гурени здравословни и безопас-
ни условия на труд на 1100 лица; 

• 13 проекта със стопанска насо-
ченост. 

млн. лв. (ДБ) чрез програ-
ми на АХУ 
/промяна/ 

на работна 
среда 

Брой работни 
места с осигу-
рени безопас-
ни и  здравос-
ловни условия 
на труд 

Брой лица с 
трайни увреж-
дания старти-
рали самостоя-
телна стопанс-
ка дейност 

ИКТ 1.  

Широко-
лентова 
електро-
съобщи-
телна 
инфраст-
руктура за 
достъп от 
следващо 
поколение   

 Осигуряване на 
необходимото 
оборудване за 
функциониране 
на електронното 
управление в 
държавни и 
общински адми-
нистрации, обра-
зователната 
система, здрав-
ните и социални-
те заведения 

Изграждане на 
нови NGA мрежи 
и усъвършенст-
ване на същест-
вуващите широ-
колентови инф-
раструктури  

Изграждане на 
широколентов 
достъп от след-
ващо поколение 
в отдалечените, 
слабо населени и 
селски райони 

Стратегия за 
развитие на 
широколен-
товия достъп 
в РБ 

Национална 
програма 
Цифрова 
България 
2015 

Национален 
план за дос-
тъп от след-
ващо поко-
ление 

2012 Изготвен проект на Национален 
план за широколентова инфраст-
руктура за достъп от следващо 
поколение. Проектът е предста-
вен на общественото внимание 
на сайта на МТИТС. 

Обществено обсъждане на Наци-
оналния план – 30.03.2014 г. 

Междуведомствено обсъждане 
на Националния план – 
15.04.2014 г. 

 

Приемане на Националния 
план с акт на Министерски 
съвет – 30 май 2014 

2015  1/ Процент 
от лицата на 
възраст 
между 16 и 
74 години, 
които са 
използвали 
интернет с 
цел взаимо-
действие с 
публични 
институции 
през пос-
ледните 3 
месеца 

2/ Процент 
от предприя-
тията, които 
са използва-
ли интернет 
с цел взаи-
модействие 
с публични 
институции 

1/ Дял на до-
макинства с 
широколентов 
достъп до 
интернет 

2/ Дял на 
предприятия с 
достъп до 
широколентов 
интернет 

2.  

Въвежда-
не на 
принцип 

Проз-
рачност в 
дейност-
та на 
държав-

1/ Нормативно 
регламентиране 
на принципа 

2/ Идентифици-

ЗИД на Зако-
на за достъп 
до общест-
вена инфор-

 Принципът на отворените данни 
е залегнал в Стратегия за разви-
тие на държавната администра-
ция 2014 – 2020 г. 

Юни 2015 г. приет ЗИД на Закон 
за достъп до обществена ин-
формация от НС 

Декември 2015 г. - изготвяне на 

   1/ бр. на ад-
министратив-
ните структури, 
които създават 
възможност за 
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на отворе-
ните дан-
ни (пов-
торното 
използва-
не на ин-
формаци-
ята) в 
държавна-
та адми-
нистрация 

ната 
адми-
нистра-
ция 

ране на данните 
с най-голяма 
степен степен на 
готовност за 
повторно изпол-
зване 

3/ Изготвяне на 
технически насо-
ки 

мация анализ с готовността за въвеж-
дане отворените данни в дър-
жавната администрация 

Декември 2015 г. – изготвяне 
на техническите насоки за въ-
веждане на отворените данни 

 

повторно из-
ползване на 
информация 

2/ бр. на видо-
вете данни, за 
които е създа-
дена възмож-
ност за пов-
торно използ-
ване 

3. 

Широко-
лентов 
достъп до 
отдалече-
ни и сла-
бо-
урбанизи-
рани ра-
йони  

 Разработване на 
средносрочна 
рамкова програ-
ма и проектни 
фишове 

Изграждане на 
оптична инфрас-
труктурата (мре-
жи от следващо 
поколение) за 
определени 
общини 

 2013 В края на  2013 г. получена ноти-
фикация от ЕК по проект: „Разви-
тие на високоскоростен широко-
лентов достъп в България пос-
редством изграждането на кри-
тична, защитена, сигурна и на-
деждна обществена ИКТ инфрас-
труктура” 

Избран изпълнители и подписани 
Договори за Проектиране и изг-
раждане на оптични кабелни 
трасета в регион - Южна Бълга-
рия и в регион - Северна Бълга-
рия. Стартирано изпълнението на 
договорите 

Подготвени процедури за избор 
на изпълнители за одит и ин-
формация и публичност на про-
екта. 

Изпълнение на Договорите – 
проектиране, съгласуване  и 
изграждане на оптичните ка-
белни трасета.  

Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители за одит, 
информация и публичност на 
проекта. 

Подготовка и провеждане на 
процедури за избор на изпъл-
нител за доставка и въвеждане 
в експлоатация на комуника-
ционно оборудване 

Подготовка и провеждане на 
процедури за избор на изпъл-
нител за обновяване и ремонт 
на технологични помещения по 
проекта. 

Очаква се становище на Коми-
сията за защита на конкурен-
цията във връзка с жалба за 
проведена процедура на об-
ществена поръчка с предмет: 
„Избор на консултант за оценя-
ване на съответствието на ин-
вестиционния проект със съ-
ществените изисквания към 
строежите и упражняване на 
строителен надзор, координа-
тор по безопасност и здраве за 
етапа на строителство и изра-
ботване на Технически паспорт 
за строежа” 

2014 39.1 млн. лв. 
по ОПРР 
2007-2013 г. 

1/ Процент 
от лицата на 
възраст 
между 16 и 
74 години, 
които са 
използвали 
интернет с 
цел взаимо-
действие с 
публични 
институции 
през пос-
ледните 3 
месеца 

2/ Процент 
от предприя-
тията, които 
са използва-
ли интернет 
с цел взаи-
модействие 
с публични 
институции 

1/ Дял на до-
макинства в 
отдалечени и 
слабо-
урбанизирани 
райони с ши-
роколентов 
достъп до 
интернет 

2/ Дял на 
предприятия 
отдалечени и 
слабо-
урбанизирани 
райони с дос-
тъп до широ-
колентов ин-
тернет 

Конкурен-
тоспособ-

1. Подкре-
па за 

Участие в евро-
пейската мрежа 

Програма CIP 
на ЕК за под-

2012г. За ЕЕN мрежата: За EEN: За ЕЕN  
2014г 

За ЕЕN – Възможност 
на българс-

Брой класира-
ни български 
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ност Интерна-
ционали-
зация на 
МСП 

МСП на предприятия-
та  

Участие в прог-
рами Еврика и 
Евростарс 

помагане на 
Европейска-
та мрежа на 
предприяти-
ята (EEN) 

Решение на 
МС 658/2009 
– за програ-
мите Еврика 
и Ев-ростарс 

за ЕЕN 

 

 

2009г –
за 
Еврос-
тарс и 
Еврика 

Засили се интереса на фирмите 
към мрежата EEN и услугите, 
които тя предлага.   

Изпълнен е заложеният от МИЕ  
за 2013г. индикатор от поне две 
сключени партньорски споразу-
мения между български фирми с  
чуждестранни фирми, а за целият 
консорциум от 14 партньори в 
България са  сключени общо 42 
споразумения. 

 

За Евростарс : 

През 2013г. за първи път от както 
България участва в програмата,  е 
допуснат проект с българско 
участие.  

Това е  международният Проект 
Е! 8213 TRIPLE-S Microscope с 
българско участие от страна на 
„АМГ Технолоджи ООД“. Той  е 

класиран на 15 място от общо 

510 допустими проектни пред-
ложения, постъпили в рамките на 
10-та конкурсна сесия на програ-
ма Евростарс.  

 

До този момент проекти с бъл-
гарско участие не са преминава-
ли прага на качество (с над 400 
т.). Одобряването на проектното 
предложение по програма Еврос-
тарс от Групата на високо равни-
ще е сериозно постижение за 
България. 

Сключено е Споразумение за 
финансиране. То се подписва 
след проведена процедура по 
договаряне, съгласно Вътрешни-
те правила на ИАНМСП. Одобре-
ни разходи са в размер на 
651 491,28 лв. и субсидия в раз-
мер на 492 655,90 лв.  

Продължава  изпълнението на 
дейностите от МИЕ и останали-
те партньори по проекта , съг-
ласно споразумение EEN-
150325  EIIRC-BG3 със срок до 
31.12.2014г. 

Подготовка за кандидатсване  
за ново споразумение за пери-
ода 2015г-2020г. за мрежата 
EEN по програма COSME. 

 

 

За Евростарс: 

Изпълнение на  проект Е! 8213 
TRIPLE-S Microscope, които е с  
българско, австрийско и швей-
царско участие и е в областта 
на електрониката.  

Българският партньор е  „АМГ 
Технолоджи“ ООД – 
гр.Ботевград  е  микро предп-
риятие с опит в разработката на 
микро електро-механични 
системи (МЕМС) и технологии 
за тяхното прототипно произ-
водство.  

Целта на проекта е да обедини 
за пръв път в един инструмент 
три от най-мощните микроско-
пи с висока разделителна спо-
собност и съответно да се съз-
даде микроскопска апаратура, 
притежаваща изцяло нови 
възможности за охарактеризи-
ране на наноразмерни обекти. 

 

Провеждане на информацион-
ни кампании от ИАНМСП, с цел 
повече български предприятия 
да участват в предстоящите 
конкурсни сесии на Евростарс и 
Еврика. 

– 64.5 
хил. лв 
от 
нац.бю
джет 

96.9 
хил. лв 
от ЕК 

 

2015-
2017 – 
няма 
данни, 
преди 
да се е 
склю-
чило 
ново 
спора-
зуме-
ние 

 

За 
Еврос-
тарс : 

2014-
2017г. 

По 9.8 
млн. 
лв. на 
година 
със 
средс-
тва от 
Наци-
онал-
ния 
ино-
ваци-
онен 
фонд. 

31.12.2014г. 

 

За Евростарс 
– 31.12.2020г 

ките предп-
риятия да си 
сътрудничат 
с европейс-
ките предп-
риятия и 
научно-
изследова-
телски орга-
низации чрез 
общи проек-
ти и чрез 
партньрски 
споразуме-
ния 

проекти по 
програма Ев-
ростарс. 

Брой участия 
на български 
фирми в прог-
рама Еврика 

Брой сключени 
споразумения 
между българ-
ски фирми с 
чужди парт-
ньори по мре-
жата EEN. 
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2. 

Насърча-
ване на 
предпри-
емачество 
включи-
телно сред 
младите 
хора 

Насърча-
ване на 
предп-
риема-
чество 

1.Организиране 
на събития с цел 
популяризиране 
и насърчаване на 
предприемачес-
твото сред мла-
дите хора 

 

2.Приемане на 
План за действие 
“Предприема-
чество 2020 - 
България 

План за 
действие 
„Предприе-
мачество 
2020 –
България“ 
COM 
/2012/0795 

 

2013 Проведени са  три информаци-
онни семинара “Следвай идеите 
си – стани предприемач” пред 
студенти, в  рамките на Световна-
та седмица по предприемачество 

Провеждане на  6  информаци-
онни семинара в цялата страна 
пред студенти и млади хора – 
2014 г. 

 

 

 

Сформиране на МРГ за  разра-
ботване на План за действие 
Предприемачество 2020-
България  и предлагане за 
одобрението му пред МС. 

де-
кемв-
ри 
2014 

 

 

 

 

де-
кемв-
ри 
2014 

За информа-
ционните 
кампании –  

2014г-2017г 

до 4 000лв 
на година  

Дял на мла-
ди (под 35 г.) 
предприе-
мачи като % 
от МСП  

 

 

Приемане на 
единен стра-
тегически 
документ в 
областта на 
предприе-
мачеството 

1/ Брой прове-
дени семинара 

2/ Брой при-
състващи сту-
денти/млади 
хора 

3/ Приет план 

 Развитие 
на пътната 
инфраст-
руктура 

Подоб-
ряване 
на дос-
тъпност-
та и 
свърза-
ността 

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

ОПРР 2007-
2013 

ОПРР 2014-
2020 

2013 279,2 км рехабилитирана пътна 
мрежа. 

Приключване на изпълнявани-
те към момента 24 договори по 
ОПРР 2007-2013 и отчитане на 
резултатите  

Стартиране на изпълнението на 
договори по ОПРР 2014-2020  

 

2023 Текуща 
стойност на 
договорите 
по ОПРР 
2007-2013  - 
473, 7 млн. 
лв. 

ОПРР 2014-
2020 г. - 
380,5 млн. 
лв. 

Стойност на 
спестеното 
време в 
ев-
ро/годишно 

Обща дължина 
на новопост-
роени, реконс-
труирани и 
рехабилитира-
ни пътища – 
635 км 

 


