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ВЪВЕДЕНИЕ 

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

Докладът съдържа информация за напредъка в изпълнението на мерките, представени в НПР за 
2016 г., за периода 1 май–31 октомври 2016 г. и рисковете, които стоят пред тяхното изпълнение спо-
ред заложените в програмата срокове. Отчетната информация обхваща мерки, адресиращи препоръ-
ките на Съвета на ЕС от 12 юли 2016 г. и 14 юли 2015 г., както и мерки, насочени за подобряване на 
конкурентоспособността на икономиката и за постигане на националните цели по стратегия „Европа 
2020“. За настоящата година препоръките към България са четири, като за втора поредна година са в 
областите с макроикономически дисбаланси - фискална политика, банков сектор, небанков финансов 
сектор, активни политики на пазара на труда и регулаторна рамка по несъстоятелността. Те до голяма 
степен припокриват препоръките от 2015 г. Нов момент е включването на препоръка в областта на 
обществените поръчки за засилване капацитета на възлагащите органи и на АОП, както и за подобря-
ване на процедурите и на контрола върху провеждането им. 

В изпълнение на чл. 8 от РМС № 406 от 20 юни 2014 г., МС с Решение № 682 от 12 август 2016 г. 
одобри актуализация на мерките в отговор на Препоръката на Съвета от 2016 г. В Приложение № 1 
към актуализираната НПР за 2016 г., са включени три нови мерки и е актуализирана една в областта на 
активните политики на пазара на труда. В настоящия отчет е представена информация за напредъка в 
изпълнението на мерките, съдържащи се в приведеното в съответствие Приложение № 1 към НПР за 
2016 г. 

Отчетната информация в доклада е предоставена от компетентните министерствата и ведомства 
и е обобщена от дирекция „Икономическа и финансова политика” в МФ. В доклада за всяка препоръ-
ка, национална цел, както и за отделните политики насочени към повишаване конкурентоспособност-
та на икономиката е отчетен напредъкът в изпълнението на мерките и са отразени евентуални риско-
ве от забавяне или неизпълнение. 
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1 НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ,  
АДРЕСИРАЩИ СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ОТ 

2016 Г. 

1.1 Изпълнение на специфичните препоръки на Съвета от 2016 г., 
адресиращи макроикономическите дисбаланси 

1.1.1 Специфична препоръка 1 

Да продължи да подобрява събирането на данъци и да вземе мерки за намаляване на  
размера на неформалната икономика, включително недекларирания труд. 

 Обзор на изпълнението на политиката 

Изпълнението на препоръката се осъществява чрез Единната национална стратегия за повиша-
ване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите 
за спазване на законодателството 2015-2017 (ЕНС) и Плана за действие към нея. Разработена е и сис-
тема от индикатори за мониторинг и оценка, с конкретни срокове за изпълнение. При изпълнението 
на ЕНС се следва междуинституционален подход за координация. 

Към края на октомври изпълнението на данъчните приходи е 86.1 % спрямо плана за 2016 г. Ръс-
тът спрямо същия период на предходната година е 8.9 %. Очакваното изпълнение на данъчните при-
ходи за 2016 г. е 103.3 %, като очакваният ръст спрямо отчета за 2015 г. е 8.8 %. С най-голям принос за 
подобряване спазването на данъчното законодателство и намаляване дела на сивата икономика са 
мерките: 

 разширяване обхвата и усъвършенстване на механизма за осъществяване на фискален конт-
рол върху движението на стоки с висок фискален риск; 

 механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури; 
 усъвършенстване контрола върху доставките и движението на течни горива; 
 ограничаване на разплащанията в брой; 
 подобряване на мярката за събиране на просрочени задължения от изпълнители по догово-

ри с разпоредители с бюджет; 
 постоянен мониторинг спрямо длъжници с просрочени задължения в размер над 100 хил. лв. 

(200 хил. лв. за ТД на НАП София-град). 

За намаляване на недекларирания труд са засилени контролните функции на ИА ГИТ. Разширен 
е обхватът на мерките за насърчаване на доброволното спазване и за промяна на нагласите към не-
декларирания труд. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Резултатите от извършваните по отрасли текущи анализи и периодични оценки на предпостав-
ките и индикаторите за проявление на сенчестата икономика и нейното въздействие върху размера на 
данъчните приходи в държавния бюджет показват устойчива тенденция за положителна промяна. 
Необходимо е усилията на приходните администрации да продължат със заложените в ЕНС темпове, 
така че постигнатите резултати да намерят отражение в подобряване на бизнес средата. 
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Табл. 1: Мерки, адресиращи СП 1 (част 1 от Приложение 1) 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

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

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 
(към 31 октомври 2016 г.) 

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

нието й (след 31 октомври 2016 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Данъчна 
политика 

Единна нацио-
нална стратегия 
за повишаване на 
събираемостта на 
приходите, спра-
вяне със сенчес-
тата икономика и 
намаляване на 
разходите за 
спазване на 
законодателство-
то 2015-2017 г. 

Изпълнение на План за действие към 
Стратегията за 2016 г. 

Януари 
2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Август 
2016 г. 
 

Основните дейности, извършени през 
периода в изпълнение на мерките от 
Плана за действие към Стратегията, 
включват: 
1) Изготвени предварителни оценки на 
въздействието на ЗИД на ЗДДС и ЗИД на 
ЗАДС, съдържащи предложения за 
изпълнение на мерки от Стратегията. 
2) Предоставена е възможност за елект-
ронно заявяване издаване на удостове-
рение за наличие или липса на задълже-
ния за целите на ЗОП и КАО и получава-
не на издаденото удостоверение. 
3) Стартира прилагането на облекчен 
режим за възстановяване на ДДС без 
извършване на проверка/ревизия при 
спазване на определени критерии. 
4) Въведено е законодателно изискване 
за предоставяне на обезпечение при 
доставки на течни горива. Поддържа се 
публичен регистър на предоставените 
обезпечения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Извършва се постоянен мониторинг 
на събираемостта на просрочените 
вземания с висок фискален ефект; 
6) Подобрена е мярката за събиране на 
просрочени задължения от изпълнители 
по договори с разпоредители с бюджет – 
РМС № 593 от 20.07.2016 г. 
 
 
 
7) Изграден капацитет за осъществяване 
на фискален контрол - 138 фискални 

Текущ анализ на изпълнението на мер-
ките през 2016 г., с акцент върху дейнос-
тите за изпълнение на мерките, по които 
докладът за 2015 г. показва резерви. 
Предварителна подготовка за изготвяне 
на доклада с отчет за изпълнение на 
мерките за 2016 г. 
Продължаване изпълнението на мерки-
те и дейностите от Плана за действие 
към Стратегията: 
1) за повишаване на дела на служебно 
обменяната информация и на използва-
нето на съвременни технологии при 
взаимодействие със задължените лица. 
2) За усъвършенстване организацията на 
работа по осъществяване на фискален 
контрол. Извършване на проверки на 
транспортни средства, превозващи стоки 
с висок фискален риск. Използване на 
технически средства за контрол. Налага-
не на обезпечителни мерки. Разкриване 
на нови фискални пунктове на ГКПП. 
Разкриване на нови фискални пунктове 
за контрол във вътрешността на страна-
та. Допълване на списъка на стоки с 
висок фискален риск. 
 

Ноември 
2016 г. 
 
 
Декември 
2016 г. 
 
Постоя-
нен 
 

 
 
 
 
 
Изпълнение 
на разчетени-
те данъчни 
приходи 
86,1 % спря-
мо плана за 
2016 г. 
 
По-малко 
време и 
разходи за 
спазване на 
данъчното 
законодател-
ство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Погасени 
просрочени 
задължения 
за ДДС през 
периода 
01.01.- 30.09. 
2016 г. - 114,6 
млн. лв. 
 
 
1/ Ръст на 
декларирана-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Процент 
подадени по 
електронен път 
с КЕП отчетни 
регистри по 
ЗДДС заедно 
със справка-
декларация – 
97%. 
2/ Подадени по 
електронен път 
годишни дек-
ларации по чл. 
92 от ЗКПО 61% 
(за 2014 г., вкл. 
авансови внос-
ки за 2015 г.) - 
85.7% за сред-
ни и големи 
фирми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ Извършени 
са общо 156 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 

пункта на ГКПП и във вътрешността на 
страната на територията на големите 
борси и тържища. Действащи мобилни 
екипи и оперативен център. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Извършване на проверки по докумен-
ти на МПС, превозващи "карго" стоки, 
като събраната информация се предос-
тавя на ГДБОП, МВР и дирекции в НАП за 
последващи действия. 
 
 
 
 
 
 
9) Засилване на контрола по отношение 
незаконното производство и превозване 
на акцизни стоки, като са организирани 
и извършени проверки на сезонен прин-
цип, както и тематични проверки. 
10) Засилен контрол в конкретни данъч-
ни складове за производство и склади-
ране на енергийни продукти, етилов 
алкохол и алкохолни напитки (24-часово 
присъствие на митническите органи в 
обектите на данъчнозадължените лица и 
проверка на всички въвеждани и извеж-
дани акцизни стоки и суровини за тяхно-
то производство). 

та данъчна 
основа на 
ВОП с 590,5 
млн. лв. 
(16,0%). (за 
периода 1.1.-
31.10.2016 г. 
към периода 
1.1.-
31.10.2015 г.) 
2/ Ръст на 
приходите от 
данъци и 
задължител-
ни осигури-
телни вноски 
с 115,9 млн. 
лв. (11,6 %) 
(за периода 
1.1.-
31.10.2016 г. 
към периода 
1.1.-
31.10.2015 г.) 
 
 
3/ Предотв-
ратени щети 
за бюджета в 
размер на 
над 11,5 млн. 
лв.  

639 проверки 
на транспортни 
средства, на 
48 196 от тях са 
поставени 
технически 
средства за 
контрол. Нало-
жени са общо 
721 обезпече-
ния на 501 ЗЛ. 
С обща стой-
ност – 5,3 млн. 
лв. 
 
От началото на 
годината до 
31.10.2016 г. са 
извършени над 
1550 проверки 
на МПС. 
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1.1.2 Специфична препоръка 2 

До края на 2016 г. да приключи анализа на качеството на активите и тестовете за ус-
тойчивост на банките. До края на 2016 г. да приключи анализа на счетоводния баланс и тес-
товете за устойчивост на застрахователните предприятия, както и анализа на активите на 
частните пенсионни фондове. Да предприеме, според необходимостта, последващи действия в 
тези три сектора и да продължи да подобрява банковия и небанковия надзор. 

 Обзор на изпълнението на политиката 

Банков сектор 
Българската народна банка проведе ПКА и СТ на българската банкова система и публикува ре-

зултатите на 13 август 2016 г., като по този начин спази срока, предварително определен в Закона за 
възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. 

Българската народна банка проведе ПКА и СТ в сътрудничество с „Делойт България“, избран за 
консултант с тръжна процедура за обществена поръчка, и с независими консултанти и оценители, нае-
ти от банките при спазване на единна процедура за избор, одобрена от БНБ. Прегледът на качеството 
на активите се извърши по методология, съответстваща на методологията, прилаганата от ЕЦБ, и адап-
тирана за отразяване спецификите на местния пазар. В допълнение към методологията на ЕЦБ, БНБ 
поиска от външните консултанти да извършат преглед на активите и по отношение на свързаните лица 
и големите експозиции. Стрес теста бе реализиран в съответствие с използваните от ЕБО практики, 
приложени при последния общоевропейски СТ. 

Обхванати бяха всички 22 банки, като общото покритие на активите, обект на ПКА, е близо 60% 
от рисковите активи. 

Европейската комисия и ЕБО бяха редовно информирани за напредъка по всеки един етап от 
ПКА и СТ, като им се предостави възможност да дадат становище за всички етапи от процеса. 

Небанков финансов сектор 
Прегледите на балансите на застрахователните компании и на активите на частните пенсионни 

фондове стартираха през юли. През октомври бе одобрена разработената от ЕОЗППО методология за 
провеждането на СТ на застрахователите и презастрахователите. Ърнст и Янг България ЕООД бе изб-
ран да организира и проведе СТ. 

Отстраняването на една от проверяващите компании наложи повторното провеждане на проце-
дура за избор на оценител за застрахователните компании и пенсионните дружества, сключили дого-
вор с нея. Това доведе до забавяне на прегледите им, които ще приключат до края на ноември. 

За засилване на надзора и усъвършенстване на законодателството в небанковия финансов сек-
тор, след обществено обсъждане, КФН прие ЗИД на КСО. Законопроектът бе внесен в НС на 17 октомв-
ри. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Банков сектор 
Резултатите от ПКА на банките и СТ показват, че банковата система на страната остава добре ка-

питализирана след отразяване на резултатите от ПКА, със съотношение на базовия собствен капитал 
от първи ред от 18.9%, значително над регулаторния минимум от 4.5%. Капиталовата адекватност на 
всяка една банка след ПКА остава над минималните регулаторни изисквания. Резултатите от прегледа 
не налагат публична подкрепа. 

Резултатите от СТ потвърждават силната капиталова позиция и устойчивостта на шокове на бан-
ковата система при хипотези за влошаване на макроикономическата и пазарна среда. На базата на 
резултатите от ПКА и СТ, БНБ отправи последващи надзорни препоръки към всяка от участващите бан-
ки и зададе времеви график за действие. В зависимост от конкретните резултати тези препоръки ва-
рират от мерки за подобряване на отделни политики, процедури и правила, до изисквания за конк-
ретни действия за намаляване на рисково претеглените активи и прилагане на капиталови планове с 
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цел възстановяване на капиталовите буфери до адекватни нива. Българската народна банка продъл-
жава изпълнението на плана си за реформи и развитие на банковия надзор, въпреки някои закъсне-
ния спрямо първоначалния график, дължащи се на значителните ресурси заделени за изпълнението 
на ПКА и СТ. Административният капацитет предстои да бъде допълнително засилен за осигуряване на 
по-нататъшно усъвършенстване на надзора. 

Небанков финансов сектор 
КФН предприе необходимите действия за преодоляване на забавянето в процеса на прегледите 

и планира окончателните доклади с резултатите от тях да бъдат публикувани до края на 2016 г. 

По отношение на СТ на застрахователите предстои сключване на договор с Ърнст и Янг България 
ЕООД и провеждането им до края на декември. Налице е риск официалните резултати от СТ да бъдат 
публикувани през януари 2017 г. 

В рамките на съвместната мисия на МВФ и СБ за оценка на целия финансов сектор в България, 
бяха проведени срещи и с представители на КФН. Мисията ще извърши и преглед на действащото 
законодателство относно правомощията на КФН. 
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Табл. 2: Мерки, адресиращи СП 2 (част 2 от Приложение 1) 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

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

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 
(към 31 октомври 2016 г.) 

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

нието й (след 31 октомври 2016 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Банков 
надзор 

ПКА и СТ на 
целия банков 
сектор 

Обстойно преглеждане на счетовод-
ните политики и правила, както и 
проверка за адекватното счетоводно 
отразяване на притежаваните от 
кредитните институции активи в 
банковия им портфейл. Резултатите 
от извършения преглед се използват 
като входни данни за СТ на цялата 
банкова система 

25 ноем-
ври 
2015 г. 

Провеждане на СТ от страна на банките 
отчитайки резултатите от ПКА и изпра-
щане на симулацията до края на юли. 
Осигуряване качеството на получените 
симулации чрез потвърждаване на 
съответствие с основните принципи и 
технически указания и консистентност на 
допусканията (трето тримесечие). 
Определяне на мерките от страна на 
банките за поддържане или евентуално 
възстановяване на капиталовите им 
буфери (трето тримесечие на 2016 г.). 
Определяне на публичната комуникаци-
онна стратегия (трето тримесечие на 
2016 г.) 
Обявяване на резултатите от ПКА и СТ 
(август 2016 г.). 

ПКА и СТ на целия банков сектор прик-
лючиха в законоустановения срок с 
публикуването на резултатите на 13 
август 2016 г. 

Август 
2016 г. 

Актуално и 
пълно отра-
зяване на 
кредитния 
риск в балан-
са на банко-
вата система, 
който би се 
материали-
зирал в 
условията на 
базисен или 
утежнен 
икономичес-
ки сценарий. 

 

Подобряване на 
нормативната 
рамка за осъщес-
твяване на рис-
ково базирана 
надзорна дей-
ност 

Провеждане на цялостен преглед на 
наредбите, вътрешните правила и 
наръчниците, регламентиращи 
надзорната дейност, с цел привеж-
дането им в съответствие с Базелски-
те принципи. 

 В процес на подготовка е Наръчник на 
банковия надзорен процес, за чието 
разработване е проведена техническа 
мисия от МВФ. 
 
НС прие на първо четене законодателни 
промени (ЗНФО), свързани с разширява-
нето на правомощията за надзорни 
мерки, (като освобождаване не само на 
членове на ръководни и надзорни орга-
ни, а и на ръководен персонал), както и 
налагането на изискване за ротация на 
одиторите на банките и достъп до по-
широка информация за тяхната работа. 

Вече стартира цялостен преглед и пое-
тапно обновяване на наредбите, вът-
решните правила и наръчниците, регла-
ментиращи надзорната дейност, и при-
веждането им в съответствие с Базелски-
те принципи. 

Септемв-
ри 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Септемв-
ри 2016 г. 

Подобряване 
на ефектив-
ността и 
ефикасността 
на Банков 
надзор  

 

Банкова 
несъстоя-
телност 

Въвеждане на 
института на 
временния син-
дик при банкова 
несъстоятелност 

Законодателни промени за въвеж-
дане на института на временния 
синдик при банкова несъстоятелност 

Средата 
на март 
2015 г. 

Приет ЗИД на Закона за банковата несъс-
тоятелност 

  Подобряване 
на ефектив-
ността и 
ефикасността 
при процеду-
ра на банкова 
несъстоятел-
ност. 

 

Засилване 
на надзора 
и законо-
дателство-

Преглед на нас-
тоящото законо-
дателство, зася-
гащо оценяване-

Преглед на настоящото законода-
телство, засягащо оценяването на 
активите на пенсионните фондове, и 
изготвяне на предложения за зако-

Май 
2015 г. 

След обществено обсъждане през сеп-
тември, ЗИД на КСО беше внесен от МФ 
в МС и след одобряването му – в НС. На 
17 октомври 2016 г. законопроектът 

Предстои разглеждане и обсъждане на 
законопроекта на първо четене в Коми-
сията по бюджет и финанси към НС и на 
пленарно заседание в НС. 

 Усъвършенс-
тване на 
нормативната 
уредба и 

Приет законоп-
роект. 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 

то в небан-
ковия 
финансов 
сектор 

то на активите на 
пенсионните 
фондове и изгот-
вяне на предло-
жения за законо-
дателни промени 

нодателни промени  беше разгледан на заседание на Коми-
сията по осигурителни отношения към 
НСТС. На 19 октомври 2016 г. проектът 
на ЗИД на КСО бе разгледан в Комисия 
по труда, социалната и демографската 
политика към НС, като не беше подкре-
пен. На 28 октомври 2016 г. проектът на 
ЗИД на КСО беше разгледан на заседа-
ние на НСТС. 

засилване на 
упражнява-
ния от банки-
те-
попечители 
контрол 
върху оцен-
ката на акти-
вите на пен-
сионните 
фондове. 

Засилване 
на надзора 
в небанко-
вия финан-
сов сектор 

Преглед на акти-
вите на пенсион-
ните фондове и 
преглед на заст-
рахователния 
пазар 

Преглед на активите на пенсионните 
фондове и на балансите на застрахо-
вателите. 

Май 
2015 г. 

На 4 май КФН публикува списък с допус-
натите независими външни експерти за 
извършването на преглед на активите на 
българските пенсионни фондове и на 
балансите на застрахователите. 
На 13 май КФН публикува двете методо-
логии, по които ще се извършат прегле-
дите. На 10 юни КФН одобри назначава-
нето на независимите външни експерти 
на всички пенсионни фондове и на 
мнозинството от застрахователите. 
На 15 юли започна прегледа от страна на 
независимите външни експерти. 
На 19 август, съгласно решение на МС за 
одобряване на допълнителни средства 
по бюджета на КФН, бе стартирана 
процедура за избор на независимо 
външно лице, което да осъществи орга-
низирането и провеждането на СТ на 
застрахователите и презастрахователите 
на българския пазар и възложи на пред-
ставителите на EIOPA изработването на 
методология за извършването им (на 
индивидуално и групово ниво). 
На 2 септември КФН взе решение да 
изключи "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от спи-
съка на независимите външни проверя-
ващи, в резултат на установени неверни 
данни, предоставени от компанията в 
процеса на избор и назначаване на 
независимите външни проверяващи и 
стартира нова процедура за подбор и 
назначаване на независими външни 
експерти. На 15 септември КФН опреде-
ли новите независими външни проверя-
ващи за дружествата, които имаха склю-
чени договори с „РСМ България”. 
На 24 октомври за изпълнител на общес-
твената поръчка за провеждане на СТ бе 
определен участника „Ърнст и Янг Бъл-
гария“ ЕООД. 

Изготвяне на окончателни доклади от 
консултанта – до края на ноември 2016 г. 
Публикуване на докладите на сайта на 
КФН (декември 2016 г.) 
Сключване на договор с „Ърнст и Янг 
България“ ЕООД за провеждане на СТ на 
застрахователите и публикуване на 
методологията и образците за СТ на 
сайта на КФН (декември 2016 г.). 
 
Разработване и приемане на комуника-
ционна стратегия за възстановяване на 
доверието в 3-месечен срок от приключ-
ване на провеждането на прегледите. 

Декември 
2016 г. 

Осигуряване 
на по-пълна 
представа за 
състоянието 
на двата 
сектора; 
Укрепване на 
обществено-
то доверие в 
небанковия 
финансов 
сектор. 

Извършена ОВ 
от предлагани-
те промени в 
законодателст-
вото; 
Оценяване на 
риска от непла-
тежоспособност 
или капиталов 
недостиг на 
застрахователи-
те и предприе-
мане на над-
зорни мерки в 
случай на не-
достиг на собс-
твени средства 
за покритие на 
приложимите 
капиталови 
изисквания; 
Извършен 
преглед на 
активите на 27 
пенсионни 
фонда и на 
балансите на 54 
застраховател-
ни компании. 
Анализ на 
профила на 
риска на бъл-
гарския застра-
хователен 
сектор; позиция 
по платежоспо-
собност при 
различни сце-
нарии. 
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През октомври УК одобри методология-
та и образците към нея за извършване 
на СТ. 
През периода август-октомври консул-
тантът Обединение „Регионален Кон-
сорциум Ърнст & Янг” (E&Y) представи 
пред УК периодични доклади относно 
напредъка във връзка с провеждащите 
се прегледи. 

Цялостен преглед 
на законодателс-
твото, регламен-
тиращо дейност-
та на пенсионни-
те фондове 

Цялостен преглед на законодателст-
вото, регламентиращо дейността на 
пенсионните фондове. 

Май 
2015 г. 

Разгледани са постъпилите бележки и 
предложения в хода на проведеното от 
МФ обществено обсъждане на изпрате-
ния от КФН проект на ЗИД на КСО, след 
което законопроектът е разгледан и 
приет от КФН. Законопроектът бе внесен 
от МФ в МС и след одобряването му е 
внесен и в НС. На 17 октомври законоп-
роектът е разгледан на заседание на 
Комисията по осигурителни отношения 
към НСТС. На 19 октомври проектът на 
ЗИД на КСО бе разгледан в Комисия по 
труда, социалната и демографската 
политика към НС, като не беше подкре-
пен. На 28 октомври законопроектът 
беше разгледан на заседание на НСТС. 

Предстои разглеждане и обсъждане на 
законопроекта на първо четене в Коми-
сията по бюджет и финанси към НС и на 
пленарно заседание в НС. 

Декември 
2016 г. 

Ограничаване 
възможнос-
тите за инвес-
тиции в 
свързани 
лица; 
Укрепване на 
корпоратив-
ното управ-
ление на 
пенсионноо-
сигурителни-
те дружества. 

Приет законоп-
роект. 

Извършване на 
преглед на дейс-
тващото законо-
дателство относ-
но правомощията 
на КФН 

Въвеждане на разпоредбите на 
Директива 2009/138/ЕО (Платежос-
пособност II) и Директива 
2013/36/ЕО (CRD IV). Отправяне на 
покана към независими външни 
институции за извършване на прег-
лед на действащото законодателство 
относно правомощията на КФН, в 
съответствие с правилата на ESMA и 
EIOPA относно стриктното и еднакво 
прилагане на европейското законо-
дателство от националния регулатор 
с цел да се изготвят предложения за 
укрепване на надзора. 

Май 
2015 г. 

КФН инициира широко обществено 
обсъждане на проекта на ЗИД на КСО, 
като вследствие на проведените общес-
твени консултации законопроектът беше 
разгледан и приет от КФН. 
 
В периода 12-26 октомври бяха прове-
дени поредица от срещи с представите-
ли на КФН по линия на мисията на МВФ 
и СБ в рамките на FSAP. 

В рамките на прегледа на МВФ и СБ по 
FSAP ще бъде извършена цялостна 
оценка на правомощията на КФН във 
връзка с действащото законодателство, 
както и стриктното и еднакво прилагане 
на европейското законодателство от 
националния регулатор. 

Средата 
на 
2017 г.- 
оконча-
телния 
доклад 
по FSAP. 

Гарантиране 
осъществява-
нето на 
ефективен 
надзор. 

Изготвяне на 
предложения за 
нови законода-
телни промени 
в резултат от 
прегледа с цел 
подобряване на 
правомощията 
на КФН. 

Цялостно описа-
ние на структура-
та на собстве-
ността на пенси-
онните фондове 

Извършване на цялостно описание 
на структурата на собствеността на 
пенсионните фондове чрез провеж-
дане на преглед на действащото 
законодателство, уреждащо сделки-
те между свързани лица. Въз основа 
на констатациите ще се предложат 
изменения, които да разширят 
обхвата на определението „свързани 
лица“ и „контрол“.  

Май 
2015 г. 

Бяха извършени промени в КСО (обна-
родван в ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г.) 
за усъвършенстване на дефинициите за 
„свързани лица” и „контрол“. Изготвен е 
нов ЗИД на КСО, в който са развити 
забраните и ограниченията, касаещи 
инвестирането на средствата на пенси-
онните фондове, и са предвидени необ-
ходимите във връзка с това дефиниции 
на термините „група“, „дружество май-
ка“ и „дъщерно дружество“. Законопро-

Предстои разглеждане и обсъждане на 
законопроекта на първо четене в Коми-
сията по бюджет и финанси към НС и на 
пленарно заседание в НС. 

Декември 
2016 г. 
 

Ограничаване 
на възмож-
ността за 
инвестиции в 
свързани 
лица; 
Подобряване 
на надзора 
над акционе-
рите в пенси-
онноосигури-

Приет законоп-
роект. 
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ектът бе внесен от МФ в МС и след 
одобряването му е внесен в НС. На 17 
октомври законопроектът е разгледан на 
заседание на Комисията по осигурител-
ни отношения към НСТС. На 19 октомври 
проектът на ЗИД на КСО бе разгледан в 
Комисия по труда, социалната и демог-
рафската политика към НС, като не беше 
подкрепен. На 28 октомври проектът на 
ЗИД на КСО беше разгледан на заседа-
ние на НСТС. 

телните 
дружества. 
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1.1.3 Специфична препоръка 3 

Да подсили и интегрира социалното подпомагане, включително съответните социални 
услуги, и активните политики по заетостта, по-специално за дългосрочно безработните и за 
младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение. Да 
увеличи предоставянето на качествено образование на групите в неравностойно положение, 
включително ромите. Да подобри ефективността на системата на здравеопазване чрез по-
добряване на достъпа и финансирането, както и на здравните резултати. В консултация със 
социалните партньори да състави насоки и критерии за определянето на минималната ра-
ботна заплата. Да увеличи обхвата и адекватността на схемата на общия минимален доход. 

 Обзор на изпълнението на политиката 

През третото тримесечие на 2016 г. равнището на безработица е 7%1 или с 1.3 пр.п. по-ниско от 
същия период на миналата година. Безработните младежи до 24 годишна възраст към октомври на-
маляват до 13 934 лица2 (или с 6 067 лица  за период от една година), като относителният им дял от 
всички безработни, регистрирани в бюрата по труда, е 5.4%. Относителният дял на безработните лица 
на възраст до 29 г. е 14.2% от всички безработни, а този на продължително безработните е 39.9%. 

На 27 октомври НС прие на второто четене ЗИД на ЗНЗ. Основните изменения и допълнения в 
закона включват регламентиране на нова мярка за насърчаване мобилността на безработните, подоб-
ряване на достъпа до услугите на АЗ, включване на нова дейност на регионалните комисии по заетост-
та, разширяване на достъпа на предприятията до програми и мерки на пазара на труда. През отчетния 
период е прието и Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗНЗ. 

Стартирано е изпълнението на 28 регионални програми за заетост. Подпомага се развитието на 
регионализацията и повишаването на ролята на комисии по заетостта. 

За по-ефективното интегриране на продължително безработните лица е подписано споразуме-
ние за обмен на информация между АЗ и АСП относно регистрираните безработни лица и лицата на 
социално подпомагане. 

С цел модернизиране дейността на АЗ и предоставяне на по-качествени услуги за работодатели-
те и безработните лица към бюрата по труда работят трудови медиатори, кариерни и трудови консул-
танти, мениджъри на случай и психолог. 

Прилаганият подход (услуги по заетост, активиращи мерки, обучение) за интегриране на лицата 
от неравнопоставените групи на пазара на труда, включително ромите, се съобразява с индивидуал-
ните потребности, въз основа на които се изготвя индивидуален план за действие. Към края на август 
96 ромски медиатори работят с неактивните лица от ромската общност и ги мотивират да търсят рабо-
та, да се регистрират в бюрата по труда с цел включване в обучение, чиракуване и субсидирана зае-
тост. 

Министерството на труда и социалната политика промени подхода за определяне на механизма 
за определяне на МРЗ. Ратифицирането на Конвенция № 131 на МОТ е идентифицирано като приори-
тет заедно със социалните партньори. Всички социални партньори са представили проекти за меха-
низма за определяне на МРЗ. Постигнат е консенсус със и между социалните партньори, че механиз-
мът трябва да бъде разработен в съответствие с изискванията на конвенцията, т.е. при отчитане на 
обективни икономически и социални показатели. Окончателното приемане на механизма от НС е от-
ложено за средата на 2017 г., а влизането му в сила за началото на 2018 г. 

В областта на училищното образование новите образователни стандарти целят осигуряването на 
възможност за прилагане на специален подход в зависимост от нуждите на всяка индивидуалност и 
стимулиране на личностното развитие на учащите. 

                                                           
1
  По данни от Наблюдението на работната сила (НРС), Национален статистически институт. 

2
  По данни от Агенцията по заетостта. 
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Промените в сферата на здравеопазването са свързани с разширяване обхвата на дейностите в 
извънболничната медицинска помощ с оглед избягване на ненужните хоспитализации. Продължава 
извеждането на дейности от болничната помощ за изпълнение в амбулаторни условия. Мярка за по-
вишаване ефективността на разходите е и прецизирането на показанията за хоспитализация в болни-
ците. 

Актуализирани са медицинските стандарти по педиатрия, ортопедия и травматология, ушно-
носно гърлени болести. Изпълнява се актуализираната наредба за профилактичните прегледи и дис-
пансеризацията, с която се дефинират критериите за определяне на рисковите фактори за развитието 
на социално значими заболявания. Регламентира се обемът на профилактичните прегледи по възрас-
тови групи, както и критериите за формиране на рисковите групи от населението. Актуализирани са 
критериите и групите заболявания, които подлежат на диспансеризация, на наблюдение в извънбол-
ничната помощ, както и заплащането им от НЗОК. Определени са и механизмите за осигуряване на 
гарантиран достъп на населението до необходимия брой и обем профилактични и диспансерни прег-
леди в извънболничната помощ, както и необходимите диагностични изследвания за това. 

В НС е внесен проект на ЗИД на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, аку-
шерките и асоциираните медицински специалисти, насочен към създаване на условия за повишаване 
на качеството на здравните услуги. Целта на предложените промени е да се регламентира професио-
налното развитие на специалистите по здравни грижи, така че то да гарантира поддържането, пови-
шаването и разширяването на теоретичните знания и практическите умения, необходими за осигуря-
ване на качествени здравни грижи. 

Разработена е и наредба за здравноинформационните стандарти, прилагани от лечебните заве-
дения. С нейното приемане ще стартира издаването на електронно направление и електронна рецеп-
та. 

Подготвени са промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, регламен-
тиращи мобилните аптеки, национална аптечна карта и осигуряването на липсващи или недостигащи 
лекарствени продукти на пазара. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Прилаганите програми и мерки, както и промените в ЗНЗ, имат сериозен принос за намалението 
на дълготрайната безработица и за приобщаването на пазара на труда на хората в неравностойно по-
ложение. Въпреки това, все още се наблюдават високи нива на безработица в някои региони на стра-
ната. Налице е и разминаване в уменията на работната сила, спрямо нуждите на работодателите. 

Независимо от стартиралите програми, целящи да приобщят най-уязвимата част от населението, 
реални резултати за това каква част от ползващите услугите се реализират на пазара на труда все още 
не могат да бъдат отчетени. 

За поредна година се наблюдава неизпълнение на определения в НПР срок за приемане на ме-
ханизма за разработване на прозрачни насоки за изменение на законоустановения размер на МРЗ. 

Предприети са необходимите стъпки за прилагане на реформата в образованието с влизането в 
сила от 1 август на ЗПУО. Формираните в училищата обществени съвети ще осъществяват гражданския 
контрол върху образователните заведения. Контролът върху училищата предстои да се засили и със 
стартиране функционирането на новосъздадения Национален инспекторат по образованието. 

Необходимо е фокусиране на усилията на всички заинтересовани страни за превръщане на но-
воприетото законодателство и на стратегиите за образование и обучение в конкретни мерки за пови-
шаване на качеството на образование и съответно за намаляване на несъответствието спрямо нужди-
те на пазара на труда. 

Комплексният характер на извършените промени в здравните политики, водещи до по-добър 
достъп до лечение, до по-качествена медицинска грижа, както и до по-голяма удовлетвореност и от 
пациенти, и от лекари, предполага изминаването на известен период от време, с оглед проявление на 
ефектите и изготвянето на цялостна оценка на проведените реформи. 
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Все още не е започнало разширяването на информационната система с включване на платформа 
за търговия с медицински изделия с оглед необходимостта от постепенно адаптиране на здравната 
система към електронното договаряне. 

 



20 

Табл. 3: Мерки, адресиращи СП 3 (част 3 от Приложение 1) 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки 
Очакван 
ефект, в 

т.ч. бюдже-
тен 

Показатели за ефект 
с текуща и целева  

стойност Кратко описание на мярката 
Начална 

дата 
Актуално състояние 

(към 31 октомври 2016 г.) 

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

ето й (след 31 октомври 2016 г.) 
Крайна 

дата 
 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Интегри-
ране на 
социални-
те услуги и 
активните 
политики 
по заетост-
та 
 

Изпълнение на 
НПДЗ за 2016 г. и 
на Националния 
план за изпълне-
ние на европейс-
ката гаранция за 
младежта 2014 - 
2020 г. и ОП РЧР 

Изпълнение на мерки за активиране 
на неактивни младежи от Нацио-
нална програма „Активиране на 
неактивни лица“  

2015 г. По Национална програма „Активиране 
на неактивни лица” в заетост са вклю-
чени 45 безработни лица, в т.ч. ромски 
медиатори, младежки медиатори, 
мениджъри на случай и психолози.  
 
За идентифициране, достигане до и 
активиране на млади хора, които не 
работят, не учат и не са регистрирани в 
ДБТ, ефективно работят на терен 
младежките медиатори. Ежемесечно 
се събира и обобщава информация от 
младежките медиатори за осъществе-
ните от тях дейности. 

До края 2016 г. остава да се изразходват 
средства в размер на 0,53 млн.лв. 
 
Продължава изпълнението на дейности-
те по активиране на неактивни младежи, 
на наетите, съобразно условията и реда 
на Национална програма „Активиране на 
неактивни лица” ромски медиатори, мла-
дежки медиатори, мениджъри на случай 
и психолози. 
 
Сключване на договори с бенефициенти 
и изпълнение на проектните дейности. 

2018 г. 2 млн.лв.от 
ДБ; 
26 млн.лв. 
по ОПРЧР 
 
Изразход-
ваните 
средства 
към 31.10 
са в размер 
на 1,35 
млн.лв. 

1. 3 000 активирани 
младежи до 29 г.; 
2. Неактивни участ-
ници от 15 до 29 г. 
извън обучение или 
образование – 8 700. 
 
Към 31.10.2016г. в 
заетост по програма-
та са включени 65 
безработни лица 

Осигуряване на заетост, вкл. стажу-
ване и чиракуване, на безработни 
младежи на възраст до 29 г. чрез 
програма „Старт на кариерата“, по 
ЗНЗ (чл.36 ал.1 и ал.2, чл.36а,, чл.41, 
чл.41а, чл.46 и чл.46а), по операция 
„Младежка заетост“ и операция 
“Обучения и заетост на младите 
хора“по ОПРЧР 
Насърчаване на териториалната 
трудова мобилност на безработни 
лица, включително младежи, от 
специализирани институции или 
ползващи социални услуги в общ-
ността от резидентен тип, завърши-
ли образованието си. (Проект на 
ЗНЗ). 
 

2014 г. По Програма „Старт на кариерата” и 
мерки от ЗНЗ за безработни младежи 
до 29г. в заетост са включени 500 
младежи до 29 г. Изразходваните 
средства са 2,85 млн.лв. 
 
По схема „Младежка заетост” в заетост 
са включени нови 5 215 младежи. 
 
По схема „Обучения и заетост за мла-
дите хора” е стартирал първи етап на 
набиране на заявки от работодатели, в 
които безработните лица ще бъдат 
насочвани директно към свободни 
работни места. Общият брой на пода-
дените заявки е 777, в които са заяве-
ни 12 976 работни места. Броят на 
лицата, включени в заетост за отчетния 
период, е 832 лица. 

До края на 2016 г. по програми и мерки 
за заетост на младежи до 29г. се очаква 
да се включат 1 108 младежи и в обуче-
ние 100 младежи (чл. 46а от ЗНЗ). Очаква 
се да бъдат изразходвани 4,669 млн.лв. 
 
Сключване на договори с работодатели и 
включване в заетост на лицата. Обработ-
ване на искания за плащане от работода-
телите. 
 
По схема „Обучения и заетост за младите 
хора” предстои стартиране на втори етап 
на набиране на заявки от работодатели, 
при които лицата ще имат възможност 
първо да бъдат включени в обучения, а 
след това в заетост. 

2017 г. 
 
 
 
2018 г. 

Изразход-
ваните 
средства 
към 31.10 
са 3,89 
млн.лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 
млн.лв. от 
ДБ; 
155 млн.лв. 
по ОПРЧР. 

1. 6 000 младежи до 
29 г. включени в 
заетост, от които 
3 562, включени в 
заетост в мерки и 
програми за младе-
жи; 
Към 31.10 в заетост 
по мерки и програми 
за младежи са вклю-
чени 1 337 младежи 
до 29г. 
2. Безработни лица 
до 29 г. най-малко 
8 000; 
3. Безработни участ-
ници от 15 до 29 г. – 
23 000. 
4. Схема младежка 
заетост: безработни 
лица до 29 г. най-
малко 16 380, текуща 
стойност - 11 344 
включени в заетост; 
5. Схема ОЗМ: без-
работни участници от 
15 до 29 г. – целева 
стойност  23 000;  
текуща стойност- 12 
223 . 
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Изпълнение на 
НПДЗ за 2016 г. и 
ОП РЧР 

Интеграция на продължително 
безработни на пазара на труда чрез 
включване в обучение и заетост по 
програми, мерки и схеми в т.ч. 
Операции „Обучение на възрастни, 
преминали курсове за ограмотява-
не“ 
 
 
„Обучения и заетост“ и 
 
 
 
„Ново работно място“по ОПРЧР 
 
 
 
 
 
Насърчаване на работодателите да 
наемат на работа продължително 
безработни лица (чл.55в от ЗНЗ), 
Програма за обучение и заетост на 
продължително безработни лица по 
НПДЗ за 2016 г. 

2015 г. По Програмата за заетост и обучение 
на продължително безработни лица и 
по насърчителната мярка по чл. 55в от 
ЗНЗ в заетост са включени 2 078 про-
дължително безработни лица, а в 
обучение 180. Изразходваните средст-
ва са 3,43 млн. лв.  
 
По схема ОЗ след разглеждане на 
заявките от Комисиите по заетостта 
към Областните съвети за развитие на 
база критерии на 24 юни на официал-
ната страница на АЗ е публикуван 
списък на класираните кандидати-
работодатели по схемата. Класирани 
съгласно направени финансови разче-
ти са 1 083 работодатели, като са 
заявени близо 4 300 свободни работни 
места. Над 4 900 работодатели са 
включени в резервен списък.  
За посоченият период от страна на 
работодателите са подписани 947 
договора на стойност 24,3 млн.лв. В 
заетост са включени 3 478 безработни 
лица. За периода юли-октомври от 
страна на КБ по вече входирани иска-
ния за плащания са изплатени 946,8 
хил.лв. 
 
Към 31.10 по операция „Ново работно 
място” са сключени 532 договора на 
стойност 86,2 млн.лв. 

Предстои обявяване на процедурата по 
операцията „Обучение на възрастни, 
преминали курсове за ограмотяване“. 
По схема ОЗ продължава оценката за 
допустимост на безработни лица. Предс-
тои стартиране на втори етап на набира-
не на заявки от работодатели, при които 
лицата ще имат възможност първо да 
бъдат включени в обучения, а след това в 
заетост. 
 
Продължава сключване на договори и 
изпълнение на проектните дейности по 
договорите. 
 
 
До края на 2016 г. по програмата и по 
мярката от ЗНЗ се очаква да бъдат израз-
ходвани общо 2,3 млн.лв. 
 
 

2016 г. 6.6 млн.лв. 
по ДБ; 
 
Към 31.10 
изразход-
ваните 
средства по 
програмата 
и мярката 
от ЗНЗ са в 
размер 
общо на 
4,46 
млн.лв., в 
т.ч. по 
програма-
та- 3,77 
млн.лв. и 
по чл. 55в 
от ЗНЗ – 
0,69 
млн.лв. 
 
 
 
 
1. Схема 
ОЗ- 81 млн. 
лв. (85% 
ЕСФ и 15% 
национал-
но съфи-
нансиране) 
 
216 млн.лв. 
по ОПРЧР. 

1. Безработни с 
ниска степен на 
образование (под 
средното - ISCED 3) – 
6 600; 
2. 4000 продължи-
телно безработни 
лица включени в 
заетост по програми 
и мерки, от които 
850 лица включени в 
програмата и 430 
лица включени в 
мярката. 
Към 31.10 по прог-
рами и мерки в 
заетост са включени– 
6 177 продължител-
но безработни лица,  
от които 2 178 лица 
включени по прог-
рамата и 458 про-
дължително безра-
ботни лица включени 
по мярката 
3. Неактивни и без-
работни лица над 
29 г. – 7 400; 
4. Безработни и 
неактивни участни-
ци– най-малко 9 375 
лица. 
Схема ОЗ: 
Целева стойност: 
неактивни и безра-
ботни лица над 29 г.– 
7 400; 
Текуща стойност: В 
заетост са включени 
3 478 безработни 
лица. 

 Подобряване на 
политиките на 
пазара на труда 

Изпълнение на мерки по ОП РЧР за 
модернизиране на дейността на АЗ 
и предоставяне на по-качествени 
услуги за търсещите и предлагащите 
работа. 
1. Операция „Подобряване качест-
вото и ефективността на публичните 
услуги за уязвимите групи на пазара 
на труда и работодателите“. 
2. Операция „Национална EURES 
мрежа“. 

Юли 
2015 г. 
 
 
 
 
 
 
Q1 2016 г. 
Юли 
2015 г. 

1. По операцията „Подобряване качес-
твото и ефективността на публичните 
услуги за уязвимите групи на пазара на 
труда и работодателите“ е сключен 
договор с АЗ. Към края на октомври 
385 трудови медиатори осъществяват 
посредничеството между търсещи 
работа лица и работодатели, 22 са 
кариерните консултанти, 21 са трудови 
консултанти, 3 кейс мениджъри и един 
психолог. За успешното прилагане на 

1. Предстои провеждането на процедури 
за избор на изпълнители и сключване на 
договори с външни изпълнители на 
дейности, насочени към подобряване 
качеството и ефективността на публични-
те услуги, предоставяни от АЗ. 
 
 
 
 
 

2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПРЧР – 
48.25 млн. 
лв.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Към края на октомв-
ри 594 заети лица в 
институциите на 
пазара на труда са 
обхванати в мерки 
по програмата за 
подобряване услуги-
те на АЗ  при целева 
стойност от най-
малко 2 000  лица 
включени в дейнос-
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3. Операция „Центрове за заетост и 
социално подпомагане“. 
4. Операция „Повишаване ефектив-
ността на провежданата политика 
по заетостта“. 
5. Операция „Постигане на устойчи-
ва и качествена заетост посредст-
вом подобряване привлекателност-
та на професии със слабо предлага-
не на пазара на труда в ключови за 
развитието на българската иконо-
мика сектори“. 
6. Операция „“Развитие на нацио-
налната система за оценка на ком-
петенциите – MyCompetence”. 

НБДПТЕСФ при реализирането на 
дейностите на АЗ е сключен Договор за 
„Доразвиване и поддръжка на Инфор-
мационната система „Национална база 
данни за пазара на труда и ЕСФ”. 
Подписан е и договор за „Абонамент-
но обновяване и поддръжка на дело-
водна система Архимед”. Осъществя-
ват се дейности, свързани с проучване 
на чужд опит от други страни, като се 
предоставят възможности за участие в 
обучения, работни срещи, семинари и 
др. в чужбина и командироване, с цел 
обмяна на опит на служители на АЗ в 
други страни. Сключен е договор за 
разширяване и интегриране услугите 
на Информационната системата за 
оценка на компетенциите 
MyCompetence към дейността на АЗ и 
потребностите на целевите групи 
потребители.  
 
2. Постигнати показатели (данни до 
септември): по индикатор „ТРЛ, на 
които са предоставени услуги” – с 
натрупване 9 283 лица; по индикатор 
„Работодатели, на които са предоста-
вени услуги” – 188 работодатели; по 
индикатор ”ТРЛ, автобиографиите, на 
които са предоставени на работодате-
ли” – 577; 
 
 
 
 
3. По операцията „Центрове за заетост 
и социално подпомагане“ е сключен 
договор с бенефициент МТСП. 
Изготвено е техническо задание за 
избор на изпълнител за информира-
ност и публичност; Изготвен и утвър-
ден е анализ на прилаганите методи 
на работа и процеси; Изготвена и 
утвърдена е Методика за работа на 
съвместните ЦЗСП по отношение на 
предоставяните административни 
услуги. По операцията функционират 
65 центрове за заетост и социално 
подпомагане. 
 
4. По операция „Повишаване ефектив-
ността на провежданата политика по 
заетостта“ е сключен договор с изпъл-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка на събития по Проект „Наци-
онална EURES мрежа”, Подготовка на 
процедури по ЗОП, Подготовка на учас-
тие на EURES експерти в обучения и 
работни срещи, организирани от ЕК, във 
връзка с ангажименти по Регламент (ЕС) 
2016/589, Подготовка на участие на 
EURES експерти в трудови бор-
си/семинари, организирани от EURES 
националните координационни офиси на 
другите страни 
 
 
По операцията „Центрове за заетост и 
социално подпомагане“ функционират 40 
ЦЗСП. 
Предстои изготвяне на междинна оценка 
на ефективността на прилагания пилотен 
модел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. По операция „Повишаване ефектив-
ността на провежданата политика по 
заетостта“ предстои обявяване на общес-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 г. 
 
 
 
 
 
2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 524 000 
лв. 
 
 
 
5 249 999 
лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 млн.лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
999 937 лв. 
 
 

тите по схемата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Целева стойност: 
Търсещи работа 
лица, на които са 
предоставени под-
помагащи услуги 
EURES– 120 000. 
Текуща стойност - 
9283 лица; 
 
 
 
 
 
3. Целева стойност: 
Брой създадени и 
работещи ЦЗСП – 
минимум 40. 
Текуща стойност: 
Брой създадени и 
работещи ЦЗСП – 65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Брой въведени 
нови или актуализи-
рани процеси и 
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нител за изготвяне на нетна оценка на 
АППТ, финансирана със средства от 
държавния бюджет. 
 
 
 
Операция „Постигане на устойчива и 
качествена заетост посредством по-
добряване привлекателността на 
професии със слабо предлагане на 
пазара на труда в ключови за развити-
ето на българската икономика секто-
ри“ е в процес на оценка на проектно-
то предложение.  

твена поръчка с предмет „Разработване 
на дългосрочни и средносрочни прогнози 
за развитието на пазара на труда и бъде-
щото търсене и предлагане на труд в 
България“ 
След приключване на оценката по Опе-
рация „Постигане на устойчива и качест-
вена заетост посредством подобряване 
привлекателността на професии със 
слабо предлагане на пазара на труда в 
ключови за развитието на българската 
икономика сектори“ и одобрение на 
проектното предложение, ще предстои 
сключване на договор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2019 г. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 324 300 
лв. 
 

модели на планира-
не и изпълнение на 
политики и услуги на 
пазара на труда - 1  
5. Заети лица в инс-
титуциите на пазара 
на труда, обхванати 
от мерки по програ-
мата – най-малко 40 
лица; Брой предпри-
ятия получили подк-
репа  - най-малко 60 .  
6. Брой предприятия 
получили подкрепа  - 
50. 

Доходи от 
труд и 
жизнен 
стандарт 

Съставяне на 
насоки и крите-
рии за опреде-
ляне на МРЗ в 
консултация със 
социалните 
партньори 

Идентифициране на проблеми и 
възможни насоки за създаване на 
прозрачни механизми 

2015 г. Направена е оценка на конкретни 
механизми/критерии за определяне 
на МРЗ. На основата на резултати от 
анализи ще продължи диалога със 
социалните партньори до окончател-
ното приемане на механизъм за опре-
деляне размера на МРЗ и на прозрач-
ни насоки за договаряне на МОД. 
Изготвен е План за действие за разра-
ботване на механизмите. 
Ускорен е диалогът със социалните 
партньори, постигнат е консенсус по 
основни принципи. 
Разработен е проект на Концепция за 
Принципи, механизъм и процедурни 
правила за определяне на МРЗ за 
страната, който предстои да бъде 
обсъден в разширен състав на МРГ. 
Изготвен независим анализ с елементи 
на ОВ. 
Предприети са действия за ратифици-
ране на Конвенция 131 на МОТ за 
определяне на МРЗ. 

Изготвена е независима ОВ на МРЗ. 
Подготовка на анализ и доклад за рати-
фициране на Конвенция 131 на МОТ за 
определяне на МРЗ. 

2016 г.   

Предучи-
лищно и 
училищно 
образова-
ние  

Осигуряване на 
необходимите 
условия и пред-
поставки за 
правилното 
прилагане на 
ЗПУО чрез по-
ясна и работеща 
нормативна 
уредба 

Разработване на ДОС  Обнародвани са 8 ДОС до края на 
август. В готовност за утвърждаване са 
още 5. 

Изготвяне на 15 проекти на ДОС, регла-
ментирани в чл.22 на ЗПУО. 

Август 
2016 г. 

Осигурени 
условия за 
прилагане 
на ЗПУО. 

Текуща стойност 13 
стандарта, целева 
стойност- 19 ДОС. 

Качествено 
образова-

Стратегия за 
образователна 

Подобряване достъпа до образова-
ние и повишаване качеството на 

Януари 
2016 г. 

Изготвени са документи за провежда-
не на избор на изпълнител за услуга с 

Апробиране на модел за мониторинг на 
образователната интеграция на деца и 

Декемв-
ри 2016 г. 

Подобрен 
достъп до 

Апробиран модел за 
мониторинг на обра-
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ние за 
групите в 
неравнос-
тойно 
положение 

интеграция на 
деца и ученици 
от етническите 
малцинства 
2015-2020 г. и 
План за нейното 
изпълнение 

образованието на деца и ученици от 
етническите малцинства 

предмет: „Изготвяне на анализ за 
образователни потребности и възмож-
ности за десегрегация в национален 
мащаб”. 
С разработването на новия сайт ще 
бъде включена електронната плат-
форма за набиране и популяризиране 
на добър опит. 
През ноември, съвместно със Синдика-
та на българските учители, е проведе-
на национална конференция за разп-
ространение на добри практики в 
областта на изпълнението на целите на 
Стратегията за образователна интегра-
ция на деца и ученици от етническите 
малцинства (2015-2020 г.) 

ученици от етнически малцинства; 
Осъществяване на анализ на потребнос-
тите от десегрегация в национален план; 
Изграждане на електронна платформа за 
набиране и популяризиране на добър 
опит, базирана на сайта на МОН. 

образова-
ние и 
осигурява-
не на 
качеството 
на образо-
ванието на 
деца и 
ученици от 
етнически-
те малцин-
ства 

зователната интегра-
ция на деца и учени-
ци от етнически 
малцинства – текуща 
стойност; 
Осъществен анализ 
на потребностите от 
десегрегация в 
национален план; 
Изградена електрон-
на платформа за 
набиране и популя-
ризиране на добър 
опит, базирана на 
сайта на МОН - 
текуща стойност. 

Операция 
ВG05M20P001-
3.002 
„Образователна 
интеграция на 
учениците от 
етническите 
малцинства 
и/или търсещи 
или получили 
международна 
закрила“ по ОП 
НОИР 

Подобряване на условията за равен 
достъп до училищно образование; 
засилване на мотивацията на уче-
ници и родители за участие в обра-
зователния процес; повишаване на 
качеството на образованието в 
училищата, в които се обучават 
интегрирано ученици от различни 
етноси; допълнителни занимания с 
ученици, за които българският език 
не е майчин, за компенсиране на 
пропуските при усвояване на учеб-
ния материал. 

Ноември 
2015 г. - 
срок за 
подаване 
на проек-
тни 
предло-
жения 
 

Февруари 2016 г. - приключване на 
оценката на подадените проектни 
предложения; 
 
Към 30.10 операцията е в процес на 
оценяване 

Изпълнение на проектните предложения 2018 г. Бр. ученици 
и младежи 
от етничес-
ки малцин-
ства (вкл. 
роми), 
участващи 
в мерки за 
образова-
телна 
интеграция 
и реинтег-
рация – 18 
750; БФП - 
25 млн.лв. 

Бр. ученици и мла-
дежи от етнически 
малцинства (вкл. 
роми), интегрирани в 
образователната 
система – текуща 
стойност - 0, целева 
стойност - 15 000. 

Операция 
BG05M20P001-
3.003 „Осигуря-
ване на условия 
и ресурси за 
изграждане и 
развитие на 
подкрепяща 
среда в детските 
градини и учи-
лищата за осъ-
ществяване на 
включващо 
обучение – фаза 
1“ по ОП НОИР 
проект 
BG05М2OP001-
3.003-0001 „Под-
крепа за равен 
достъп и личнос-

Създаване на условия за изгражда-
не на образователна среда, насър-
чаваща личностното развитие, както 
и успешната реализация и социали-
зация; 
Постигане на по-високо качество и 
по-добър достъп до образование 
чрез създаване на подкрепяща 
среда за ранна превенция на обучи-
телни затруднения, за включващо 
обучение на деца и ученици със 
СОП и на подкрепяща среда за 
включващо обучение и социално 
включване на ученици с девиантно 
поведение. 

Януари 
2016 г. 

Общият брой на обхванатите специа-
листи и учители, в т.ч. и учители по 
учебни предмети и други от съответно-
то училище членове на екипите за 
ресурсно подпомагане, е над 2 000 
души. 
По операция „Осигуряване на условия 
и ресурси за изграждане и развитие на 
подкрепяща среда в детските градини 
и училищата за осъществяване на 
включващо обучение – фаза 1“ по ОП 
НОИР, по проект „Подкрепа за равен 
достъп и личностно развитие” са стар-
тирали всички основни дейности. В 
проекта са включени общо 159 детски 
градини и училища: 112 общообразо-
вателни училища; 34 детски градини; 5 
специални училища за ученици със 
сензорни увреждания; 2 помощни 
училища; 4 възпитателни училища – 

Избор на нови детски градини и училища 
и назначаване в тях на педагогически 
специалисти – ресурсни учители, психо-
лози, логопеди и др., с оглед подкрепа на 
децата и учениците със СОП. 

2017 г.  Бр. детски градини 
за осигуряване на 
подкрепяща среда за 
ранна превенция на 
обучителни затруд-
нения- текуща стой-
ност – 25; целева 
стойност - 33;  
Бр. деца и ученици 
със СОП, включени в 
процеса на включ-
ващо обучение. 
текуща стойност – 
1 800; целева стой-
ност – 2 000. 
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тно развитие” интерната, и 2 социално-
педагогически интерната. 
Назначени са общо 529 специалисти - 
ресурсни учители, психолози, логопе-
ди, рехабилитатори на слуха и говора, 
учители на ученици с нарушено зре-
ние, възпитатели, социални педаго-
зи/социални работници, арттерапевти, 
физиотерапевти/кинезитерапевти.  

Подобряване на 
материалната 
база в образова-
телни институ-
ции 

Строителство, реконструкция, ре-
монт, оборудване и обзавеждане на 
образователни институции – детски 
ясли и градини, основни, средни и 
висши училища  
Подобряване на достъпа до качест-
вено приобщаващо предучилищно 
и училищно образование 

2014 г. Стартирали процедури за предоставя-
не на БФП по ПО 1 „Устойчиво и интег-
рирано градско развитие“ и ПО 3 
„Регионална образователна инфраст-
руктура“ 
По ПО 1 са подадени 36 проектни 
предложения 
 
По ПО 3 са подадени 47 проектни 
предложения, като за 3 са сключени 
договори, а 41 са в оценка. 

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

2023 г. 390 млн. 
лв. по ОПРР 
2014-2020 
По ПО 1 са 
сключени 5 
договора 
на стойност 
48,3млн.лв. 
По ПО 3 са 
сключени 3 
договора за 
предоста-
вяне на 
БФП в 
размер на 
10.1млн.лв. 

Капацитет на подпо-
могнатата инфраст-
руктура, предназна-
чена за грижи за 
децата или образо-
вание - целева стой-
ност - 180 447 лица, 
(базова стойност - 0). 

Подобря-
ване ефек-
тивността 
на систе-
мата на 
здравео-
пазване 

Национална 
здравна страте-
гия 2020 

Изпълнение на Концепция „Цели за 
здраве 2020“ и на Плана за действие 
към Националната здравна страте-
гия 2020. 
Развитие на човешкия капитал в 
системата на здравеопазването. 
Координиране работата на социал-
ната и здравната системи за предос-
тавянето на дългосрочни грижи. 

2014 г. Изготвен е проект на ЗИД на Закона за 
съсловната организация на медицинс-
ките сестри, акушерките и асоциирани-
те медицински специалисти. Одобрен 
от МС. 
 
Изготвен е проект на Правилник за 
устройството и дейността на Национа-
лен център за обучение и квалифика-
ция в системата за спешна медицинска 
помощ. 
 
 
 
 
 
Изготвен е проект на Правилник за 
устройството и дейността на център за 
комплексно обслужване на деца с 
увреждания и хронични заболявания. 
 
Изготвени са проекти на нови меди-
цински стандарти по следните специ-
алности: Педиатрия, Ревматология, 
Гръдна хирургия, УНГ болести, Орто-
педия и травматология и Обща и 

Одобрен от НС ЗИД на Закона за съслов-
ната организация на медицинските 
сестри, акушерките и асоциираните 
медицински специалисти – 2017 г. 
 
Обнародван Правилник за устройството и 
дейността на Национален център за 
обучение и квалификация в системата за 
спешна медицинска помощ – ДВ, бр. 87 
от  04.11.2016 г. 
 
Одобрена от МС Концепция за развитие 
на системата за здравни грижи за деца и 
семейства и закриване на ДМСГД – 
2017 г. 
 
Утвърждаване на Правилник за устройст-
вото и дейността на център за комплекс-
но обслужване на деца с увреждания и 
хронични заболявания. – до 31.11.2016 г.  
 
Издаване на наредби за утвърждаване на 
медицински стандарти по Педиатрия, 
Ревматология, Гръдна хирургия, УНГ 
болести, Ортопедия и травматология и 
Обща и клинична патология. – до 31.11. 

2020 г. Подобря-
ване и 
укрепване 
на здрав-
ния статус, 
намаляване 
на здрав-
ното нера-
венство и 
осигурява-
не на 
здравна 
система с 
високо 
качество на 
медицинс-
ките услу-
гите 

Постигане на петте 
основни цели от 
Стратегическата 
рамка на политиката 
на здравеопазването 
за подобряване 
здравето на нацията 
през периода 2014 – 
2020 г.: 
1. Снижаване на 
смъртността при 
децата от 0 – 1-
годишна възраст до 
6,8 на 1000 живоро-
дени деца 
2. Снижаване на 
смъртността при 
децата от 1 – 9-
годишна възраст до 
0,24 на 1000 
3. Снижаване на 
смъртността при 
подрастващите и 
младите хора от 10 – 
19-годишна възраст 
до 0,28 на 1000 
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клинична патология. 
 
Изготвен проект на Наредба за профи-
лактичните прегледи и диспансериза-
цията 
 
Изготвен е проект на Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 2 
от 2016 г. за определяне на основния 
пакет от здравни дейности, гарантиран 
от бюджета на НЗОК. 

2016 г. 
 
Издадена Наредба за профилактичните 
прегледи и диспансеризацията. – до 
31.11.2016 г. 
 
Издадена Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за 
определяне на основния пакет от здрав-
ни дейности, гарантиран от бюджета на 
НЗОК – до 31.11.2016 г. 

4. Повишаване на 
работоспособността 
и снижаване на 
смъртността при 
лицата в икономи-
чески активните 
групи от 20 – 65-
годишна възраст до 
4,19 на 1000 
5. Увеличаване на 
средната продължи-
телност на предсто-
ящия живот на хора-
та след навършване 
на 65-годишна въз-
раст до 16,4 години 
6. Намаляване на 
броя на болничните 
легла за активно 
лечение 
7. Увеличаване на 
средствата и относи-
телния дял на разхо-
дите за извънбол-
нична помощ, зап-
лащани от бюджета 
на НЗОК 
8. Специалисти, 
придобили специал-
ност в системата на 
здравеопазването в 
края на периода 
(2020г.) – 1 500 
9. 1 000 обучени 
парамедици и лекар-
ски асистенти до 
2020г. 
10. Увеличение на 
минималните праго-
ве на възнагражде-
нията на медицинс-
ките специалисти, 
работещи в отделни-
те направления в 
системата на здраве-
опазване в процент 
11. Изградени 18 
центъра за комплек-
сно обслужване на 
деца с увреждания и 
хронични заболява-
ния до 2020г. 
12. Регламентирани 
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и изградени здравно-
социални услуги (от 
различните видове) 
за деца – центрове за 
майчино и детско 
здраве и центрове за 
здравно-социални 
услуги за деца с 
увреждания с пот-
ребност от постоянни 
медицински и/или 
специални здравни 
грижи. 

Подобряване на 
механизма на 
ценообразуване 
на лекарствените 
продукти и 
рационализира-
не на лекарстве-
ната политика 

Въвеждане на ясни правила за 
участниците на фармацевтичния 
пазар и на добри европейски прак-
тики при ценообразуването на 
лекарствените продукти; 
Въвеждане за механизъм на оценка 
на здравните технологии при прила-
гането на лекарствените продукти; 
Въвеждане на ефективно лекарст-
вено лечение чрез създаване на 
възможност за генерично замества-
не и/или предписване на лекарст-
вени продукти. 

2014 г. С ПМС № 381 от 2015 г. /обн., ДВ, бр. 3 
от 2016 г./ са приети промени в На-
редбата за условията, правилата и 
реда за регулиране и регистриране на 
цените на лекарствените продукти. 
Същите са в сила от 01.12.2015 г. 
Поддържане на реимбурсен статус на 
лекарствени продукти, включени в 
ПЛС. 
Утвърдени 6 фармако-терапевтични 
ръководства от НСЦРЛП. 
Публикувана е Наредба № 9 от 
01.12.2015 г. за условията и реда за 
извършване на оценка на здравните 
технологии. /обн., ДВ, бр. 97 от 
2015 г./. 
Създадена е комисия за оценка на 
здравните технологии 
 
Проект на ЗИД на Закона за лекарстве-
ните продукти в хуманната медицина е 
публикуван за обществено обсъждане 
на интернет-страницата на МЗ на  
19.10.2016 г. 

Въвеждане на механизми за ограничава-
не на доплащането от страна на пациен-
тите. 
Създаване на Национална аптечна карта. 
Въвеждане на възможност в населено 
място с недостиг на аптеки да осъществя-
ват дейност на втори или следващ адрес 
аптеки, получили разрешение за търго-
вия на дребно с лекарствени продукти. 
Въвеждане на механизъм за осигуряване 
на денонощен достъп до лекарствени 
продукти за гражданите в области с 
недостиг на денонощни аптеки. Създава-
не на „мобилни аптеки“ на територията 
на населени места, в които няма открита 
аптека. 
Подобряване на достъпа до иновативни 
лекарствени продукти след задължител-
на оценка на здравните технологии. 
Промени в нормативната база, касаещи: 
Предписването и отпускането на лекарст-
вени продукти; Регламентиране на мерки 
за наблюдение на лекарствени продукти 
и за ограничаване на износа им при 
необходимост; Създаване на възможнос-
ти за осигуряване на лекарствени про-
дукти при липса/недостиг на такива на 
пазара, както и за заплащане с публични 
средства на лекарствени продукти, които 
са изключени от ПЛС и нямат алтернати-
ва за лечение с друг лекарствен продукт; 
Въвеждане на режим на срочно включ-
ване в националната система за запла-
щане на лекарствени продукти, принад-
лежащи към ново международно непа-
тентно наименование. 

2017 г. Оптимизи-
ране на 
разходите 
на публич-
ни средства 
за лечение; 
Намалява-
не на цени 
на лекарст-
вени про-
дукти от 
ПЛС; По-
добрен 
достъп до 
здравни 
грижи; 
Икономии 
след въ-
веждането 
на центра-
лизирано 
договаряне 
на отстъпки 
на лекарст-
вени про-
дукти, 
които НЗОК 
заплаща 
напълно 
или частич-
но, в раз-
мер на 
65млн.лв. 
за 2016 г. и 
80 млн. лв. 
за 2017 г. 

Брой лекарствени 
продукти с догово-
рени отстъпки 
Брой лекарствени 
продукти с намалени 
цени 
 
Брой лекарствени 
продукти с поддър-
жан реимбурсен 
статус 
Брой утвърдени 
фармако-
терапевтични ръко-
водства - 100% за 
всички клинични 
специалности 
Извършени оценки 
на здравните техно-
логии- 100% за нови 
INN 
 
 
Подобрено качество 
на лекарствоснабдя-
ването на здравно-
осигурените лица  

Провеждане на 
обществени 

Изпълнение на Концепцията за 
централен орган за възлагане на 

2015 г. Въз основа на проведена обществена 
поръчка през 2015 г. е избран изпъл-

След финализирането на етап „Разработ-
ване“ на системата предстои да бъдат 

Февруа-
ри 2017 г. 

Намалява-
не на риска 

Към 31.10 извърше-
ните дейности по 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 

поръчки в сектор 
„Здравеопазва-
не“ чрез елект-
ронна платформа 

обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване“ 

нител и е сключен договор за разра-
ботване на електронна платформа за 
търговия с лекарствени продукти за 
нуждите на лечебните заведения в РБ. 
През 2016 г. МЗ активно участва в 
разработването на електронната 
платформа, която към настоящия 
момент е пред финализиране на етап 
„Разработване“. 

проведени тестове на разработената 
електронна платформа и същата да бъде 
въведена в експлоатация. 
Целта е внедряване на информационната 
система и стартиране на обществени 
поръчки за сключване на рамкови спора-
зумения за доставка на лекарствени 
продукти. Провеждане на електронни 
търгове от лечебните заведения, въз 
основа на сключените рамкови споразу-
мения.  
Разширяване на информационната сис-
тема с включване на платформа за търго-
вия с медицински изделия. 

за про-
веждане 
на търго-
ве за 
лекарст-
вени 
продук-
ти. 

от коруп-
ция и 
измами. 
Постигане 
на по-ниски 
цени и по-
добро 
качество 

изпълнение на мяр-
ката представляват 
около 80 % от дей-
ностите, които след-
ва да се извършат, за 
да се проведат елек-
тронните търгове за 
лекарствени продук-
ти. 
Разширяването на 
информационната 
система с включване 
на платформа за 
търговия с медицин-
ски изделия на този 
етап не е започнало с 
оглед необходимост-
та от постепенно 
адаптиране на 
здравната система 
към електронното 
договаряне. 
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1.1.4 Специфична препоръка 4 

Да реформира правната уредба на несъстоятелността, за да се ускорят процедурите за 
възстановяване и преструктуриране и да се подобрят ефективността и прозрачността на 
тези процедури. Да увеличи капацитета на съдилищата по отношение на производствата по 
несъстоятелност. Да укрепи капацитета на Агенцията по обществени поръчки и на възлага-
щите органи и да подобри планирането и контрола на процедурите за възлагане на обществе-
ни поръчки, по- конкретно чрез цялостно изпълнение на Националната стратегия за развитие 
на сектора на обществените поръчки (2014—2020 г.). Да ускори въвеждането на електронни 
обществени поръчки. 

 Обзор на изпълнението на политиката 

Проектът на ЗИД на ТЗ е одобрен с РМС № 471 от 14 юни 2016 г., както и на първо четене от НС. 

Като отговор на препоръките на ЕК за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприя-
тията, които засягат периода преди откриване на производство по несъстоятелност, с одобрения от 
МС законопроект се предлага и възможност за предприемане на повече и по-ефективни мерки за 
предотвратяване обявяването в несъстоятелност чрез оздравяване на предприятието, включително 
когато е налице реална опасност от неплатежоспособност. Целта е чрез създаване на ефективна про-
цедура с възможност за споразумение, постигнато преди откриване на производството по несъстоя-
телност, да се договори преструктуриране на задълженията, да се създадат условия за оздравяване и 
стабилизация на предприятието и за продължаване на дейността му. Законопроектът е съобразен и с 
препоръките на СБ във връзка с уредбата на несъстоятелността и правата на кредиторите. 

Със ЗИД на ТЗ се въвежда изискване за търговците, които искат да се възползват от процедурата 
по стабилизация, да са представили за обявяване в ТР годишните си финансови отчети, когато това се 
изисква съгласно Закона за счетоводството.  

За подобряване на контрола върху задължителния одит на корпоративните финансови отчети, 
засилване на надзора върху одиторските компании и гарантиране на споделена отговорност в случаи 
на измами и некоректно отчитане, на 18 май МС одобри нов ЗНФО. На 14 юли законопроектът бе 
одобрен от НС на първо четене. С него се транспонират в националното законодателство разпоредби-
те на директива и регламент на ЕС. Новият закон регламентира укрепването на публичния надзор над 
регистрираните одитори чрез повишаване на независимостта му и чрез предоставяне на адекватни 
правомощия, включително и за разследване, налагане на санкции и приемане на надзорни мерки. 
Повишава се ролята на одитните комитети в предприятията от обществен интерес за постигане на ви-
соко качество на задължителния одит чрез допълнително докладване пред одитния комитет и подоб-
ряване на комуникацията с регистрирания одитор. Законопроектът гарантира в по-висока степен неза-
висимостта на регистрираните одитори, като се забранява предоставянето на определени услуги из-
вън одита. 

От страна на МП са предприети действия за осигуряване на необходимото взаимодействие 
между съдилищата по отношение на регистъра на несъстоятелността, както и за подобряване на ка-
чеството на данните в ТР. В дългосрочните обучителни програми на НИП са включени ежегодни ква-
лификационни курсове по темите на несъстоятелността и особените залози. 

Във връзка с оптимизиране и разширяване обхвата на предварителния контрол на АОП са уре-
дени и влезли в сила четири вида контрол. Изготвен е анализ/оценка на административния капацитет 
на АОП, като е изменен и допълнен Класификатора на длъжностите в администрацията. Осигурени са 
средства за повишаване на възнагражденията на служителите на агенцията средно с 22%. 

За въвеждането на електронни обществени поръчки е открита процедура за възлагане на об-
ществена поръчка за придобиване на национална централизирана платформа за електронно възлага-
не. 

 

 



30 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Във връзка с подобряването на правната уредба по несъстоятелността се наблюдава няколкок-
ратно отлагане на срока за приемането на ЗИД на ТЗ от НС. 

В рамките на отчетния период по отношение на мярката за подобряване на контрола върху за-
дължителния одит на корпоративните финансови отчети се наблюдава забавяне в приемането на но-
вия ЗНФО от НС. 
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Табл. 4: Мерки, адресиращи СП 4 (част 4 от Приложение 1) 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки 

Очакван 
ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност Кратко описание на мярката 

Начална 
дата 

Актуално състояние 
(към 31 октомври 2016 г.) 

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

нието й (след 31 октомври 2016 г.) 
Крайна 

дата 
 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Правна 
уредба на 
несъстоя-
телността 

Цялостен анализ 
на уредбата на 
търговската 
несъстоятелност 
и подобряване на 
механизмите за 
стабилизация 
преди несъстоя-
телност 

Преразглеждане на регулаторната 
рамка за производството по несъс-
тоятелност, предотвратяване на 
злоупотреби с права, предоставяне 
на възможност за оздравяване и 
стабилизация на предприятието, 
включително и когато е налице 
реална опасност от неплатежоспо-
собност. 
Финализиране на взаимосвързаност-
та между информационния модул по 
несъстоятелността на ТР и четирите 
системи за управление на документи 
на съдилищата. 

Април 
2015 г.  

Изготвен ЗИД на ТЗ за въвеждане на 
превантивна процедура по стабилиза-
ция, предшестваща процедурата по 
несъстоятелност. Приет от НС на първо 
четене на 31.08.2016 г. 
 
Изготвен ЗИД на ЗОЗ за преодоляване на 
празноти и постигане на непротиворечи-
вост в уредбата. Приет от НС на първо 
четене на 22.06.2016 г. 
 
В дългосрочните обучителни програми 
на НИП са включени ежегодни квалифи-
кационни курсове по темите на несъсто-
ятелността и особените залози. 
 
 
 
 
 
Разработена е върху тестова среда услу-
гата по осигуряване на възможност за 
автоматично подаване до ТР на всички 
съдебни актове за процедури по несъс-
тоятелност, подлежащи на публикуване 
в Регистъра. Изграден е комуникационен 
тунел за нуждите на обмена, предстоят 
тестове за комуникация и съвместимост, 
както и доработки по ТР преди прехвър-
лянето на услугата в реална среда. 

Приемане на ЗИД на ТЗ от НС. 
 
 
 
 
 
 
Приемане на ЗИД на ЗОЗ от НС. 
 
 
 
Провеждане на обучения на съдии, 
разглеждащи търговски дела, държавни 
съдебни изпълнители, на съдии по 
вписванията и съдебните служители, 
след извършена ежегодна оценка на 
организираните обучения с оглед актуа-
лизиране на тяхното съдържание и 
обогатяването им с нови теми. 
 
Въвеждане в експлоатация на обмена на 
данни между системата по несъстоятел-
ността, деловодните системи на съди-
лищата и ТР. 

Декември 
2016 г. 
 
 
 
 
Декември 
2016 г. 
 
 
 
Текущо  
 
 
 
 
 
 
 
 
Януари  
2017 г. 

Създаване на 
предпоставки 
за оздравя-
ване и стаби-
лизация на 
длъжника, 
избягване на 
спирането на 
дейността му, 
изпадане в 
неплатежос-
пособност и 
последващо 
заличаване; 
Създаване на 
гаранции за 
законосъоб-
разно проти-
чане на 
процесите и 
предотвратя-
ване на 
злоупотреби 
с права; 
Осигуряване 
на бърза и 
сигурна 
комуникация 
между участ-
ниците в 
производст-
вото по 
несъстоятел-
ност 

Влезли в сила 
ЗИД на ТЗ и ЗИД 
на ЗОЗ.  
 
Брой на стаби-
лизационни 
производства. 
 
Внедрена 
реална интег-
рация между 
информацион-
ните системи на 
институциите 
участници в 
производството 
по несъстоя-
телност. 

Независим 
финансов 
одит 

Подобряване на 
контрола върху 
задължителния 
одит на корпора-
тивните финан-
сови отчети, 
засилване на 
надзора върху 
одиторските 
компании, и 

Приемане на нов ЗНФО, с цел транс-
пониране на Директива 2014/56/ЕС 
на ЕП и на Съвета от 16 април 2014 г. 
за изменение на Директива 
2006/43/ЕО относно задължителния 
одит на годишните счетоводни 
отчети и консолидираните счетовод-
ни отчети. 

2015 г. Създадена е МРГ за подготовка на нов 
ЗНФО. 
Подготвен проект на нов ЗНФО приет от 
МС на 18 май с РМС № 406. На 14 юли 
НС прие законопроекта на първо четене. 

Приемане от НС на второ четене. Юли 
2016 г. 
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гарантиране на 
споделена отго-
ворност в случаи 
на измами и 
некоректно 
отчитане 

Обществе-
ни поръчки 

Оптимизиране на 
ex ante контрола 
на АОП 

Създаване на нормативна основа за 
разширяване обхвата на предварител-
ния контрол. Поетапно разширяване на 
ex ante контрола, осъществяван от АОП. 

Април 
2016 г. 

От 15 април са в сила новите ЗОП и ППЗОП, 
с които се създава нормативната база за 
разширяване обхвата на предварителния 
контрол. Уредени са четири вида контрол, 
три от които влизат в сила от 15 април, а 
четвъртият – чрез случаен избор, е в сила от 
01 септември. 

Прилагане на разширения обхват на конт-
рола  

Постоянен Ефективно 
използване на 
национални и 
европейски 
средства; 
Повишаване 
законосъоб-
разността на 
провежданите 
процедури по 
ЗОП. 

Намаляване 
броя на грешки-
те в процеса на 
възлагане; 
 
Намаляване 
броя на обжал-
ванията. 

Укрепване на 
административ-
ния капацитет на 
АОП 

Изпълнение на Националната стратегия 
за развитие на сектора обществени 
поръчки (2014-2020 г.). 
Анализ и обосновка на администра-
тивния капацитет на АОП, в съответс-
твие с новия ЗОП. 

Януари 
2016 г. 

Предприети са мерки за укрепване на 
административния капацитет на АОП в 
качествен и количествен аспект. През юни 
2016 г. е изготвен анализ/оценка на адми-
нистративния капацитет на АОП, в съответс-
твие с функциите, разписани в ЗОП и 
ППЗОП, в сила от 15 април. С ПМС № 
246/21.09.2016 г. е изменен и допълнен 
Класификаторът на длъжностите в адми-
нистрацията. С него в АОП е създадена 
длъжността „държавен експерт“ по чл. 229, 
ал. 7 от ЗОП. Считано от 24 октомври, 
съгласно утвърдено длъжностно разписа-
ние от 01 октомври, 9 броя главни експерти 
от специализираната администрация на 
АОП са преназначени на длъжност „държа-
вен експерт“. През 2016 г. са осигурени 
средства за повишаване на възнагражде-
нията на служителите средно с 22%. 

Предстои приемането на нов Устройствен 
правилник на АОП. Предвижда се общата 
численост на персонала на АОП да бъде 
увеличена с 15 щатни бройки. 

2020 г. Институцио-
нално укреп-
ване на АОП. 

 

Въвеждане на 
електронни об-
ществени поръчки 

Определяне на национален модел за 
електронно възлагане, съобразен със 
специфичните условия в България и 
най-добрите европейски практики; 
Предприемане на действия за поетап-
но реализиране на избрания модел. 

2015 г. Открита е процедура за възлагане на 
обществена поръчка за придобиване на 
национална централизирана платформа 
за електронно възлагане. 

Възлагане на обществена поръчка за 
придобиване на национална платформа 
за електронно възлагане. 
Изпълнение на поръчката и поетапно 
въвеждане на функционалностите на 
системата. 

2020 г. Подобряване 
на бизнес 
средата. 
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1.2 Политики за повишаване конкурентоспособността на  
икономиката 

В този подраздел се представя развитието на политики с принос за повишаване конкурентоспо-
собността на икономиката. Включени са мерки, адресиращи идентифицирани в Националния доклад 
за България за 2016 г. предизвикателства като: ниската ефективност на централната и местната адми-
нистрации, липсата на прозрачност при обществените поръчки, както и наличието на рестриктивни 
регулаторни рамки по отношение на някои режими. 

1.2.1 Бизнес среда и инвестиции (в т.ч. трети стълб от Плана „Юнкер“) 

 Обзор на изпълнението на политиката 

България е сред първите държави членки на ЕС, предприели самостоятелни действия на нацио-
нално ниво за премахване на регулаторните пречки пред инвестициите. Създадената през 2015 г. РГ 
със Заповед на министъра на финансите, изготви анализ, въз основата на който бяха идентифицирани 
основните пречки пред инвестициите в страната и съответно изведени десет основни проблемни об-
ласти, сред които попадат, както такива пряко свързани с инвестиционния процес, така и по-широки 
предизвикателства пред бизнес средата. Създадени бяха и МРГ по така определените десет проблем-
ни области със задача да предложат конкретни мерки за преодоляване на идентифицираните пречки. 

През май 2016 г. МС одобри План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни об-
ласти, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, съдържащ 118 мерки, предложени от МРГ. 
Мерките са групирани в три категории – правни мерки, административни мерки и открити въпроси. С 
цел осигуряване на устойчив напредък в усилията за подобряване на инвестиционната среда бе раз-
работен и одобрен и механизъм за наблюдение и контрол върху изпълнението на плана за действие, 
който включва тримесечен отчет за напредъка в изпълнението на одобрените мерки, който се док-
ладва от министъра на финансите на правителството. Първият отчет обхваща периода до 15 август 
2016 г. Той бе разгледан и одобрен от МС през септември. В рамките на отчетния период се изготвя 
вторият тримесечен отчет, който обхваща периода до 15 ноември. 

Въвеждането на принципа на „мълчаливо съгласие“ се извършва поетапно, като е въведен за 13 
административни процедури и е постигнато съгласие на експертно ниво за въвеждането му по отно-
шение на още 5 процедури. 

По отношение на административната тежест при регистриране на фирми, усилията са насочени 
за намаляване на таксите за регистриране на фирми, както и за облекчаване на процедурите за достъп 
на инвеститорите до електричество, вода и газ. Намален е броят на процедурите и необходимите дни 
за присъединяване на фирмите към електричество. Продължава и изпълнението на Третия план за 
действие за намаляване на административната тежест 2015-2017 г. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Наблюдава се неизпълнение на някои мерки от Първия, Втория и Третия пакет от мерки за на-
маляване на регулаторната тежест, за които не са настъпили съществени изменения в нормативната 
уредба и в целесъобразността за тяхното изпълнение. Те са включени в Плана за действие с мерки, 
адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. 

Все още не се внедрени услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“. 
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Табл. 5: Мерки в областта на бизнес средата за повишаване конкурентоспособността на икономиката (част 5 от Приложение 1) 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки 
Очакван 

ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност Кратко описание на мярката 

Начална 
дата 

Актуално състояние 
(към 31 октомври 2016 г.) 

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

нието й (след 31 октомври 2016 г.) 
Крайна 

дата 
 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Подобря-
ване на 
бизнес 
средата 

Повишаване на 
прозрачността и 
предвидимостта 
на процеса по 
възлагане на 
обществени 
поръчки в МВР 

Идентифициране на съществуващи 
корупционни рискове и практики 
при възлагането на обществени 
поръчки в МВР и изготвяне на кон-
цепция-модел на решение. 

Декември 
2015 г. 

Извършен цялостен анализ на възлага-
нето на обществените поръчки в сектор 
МВР, идентифициране на корупционни 
рискове и предложения за мерки с 
антикорупционна насоченост. 
Съдържащите се в доклада предложе-
ния са взети предвид при изготвяне на 
Вътрешни правила за управление на 
цикъла на обществените поръчки в МВР. 
За изпълнение на съдържащите се в 
доклада правни, организационни, про-
цедурни и технически предложения са 
предприети следните действия: 
- създадено е специализирано звено, 
отговорно за управление на цикъла на 
обществените поръчки с възложител 
министърът на МВР, съгласно чл. 245 от 
ЗОП; 
- подготвен е проект за промяна на 
Правилника за устройството и дейността 
на МВР, с който се създава дирекция 
„Обществени поръчки“, като част от 
общата администрация на министерст-
вото. 

Анализът е приключен в срок с предва-
рителен доклад. Изпратен е до МВР за 
становище и мерки 
Предстои обсъждане на мерките и 
реализация, при съобразяване с проме-
ните в ЗМВР. 
 

Май 
2016 г. 

Намаляване 
на риска от 
корупция и 
измами 
Постигане на 
по ниски 
цени и по 
добро качес-
тво и пови-
шаване на 
прозрачност-
та 

Намаляване 
броя на греш-
ките в процеса 
на възлагане 
 
Повишаване 
публичността и 
прозрачността 
при възлагане-
то на общест-
вени поръчки в 
сектора 

Въвеждане в 
специалните 
закони на прин-
ципа на „мълча-
ливо съгласие“ 

Министерството на икономиката ще 
създаде МРГ, която да представи 
предложения за реалното прилагане 
на мълчаливото съгласие, в това 
число и предложения за закони, в 
които да се въведе мълчаливото 
съгласие. 

Март 
2016 г. 

Проведени са 4 бр. заседания на МРГ, 
получени и обобщени са предложения 
от представители на РГ. Изготвен опера-
тивен е доклад с конкретни предложе-
ния и е приет на заседание на МС на 
26.10.2016 г. 

Предстои повторно преразглеждане на 
режимите за реално прилагане на прин-
ципа на "мълчаливо съгласие" от МОСВ, 
МК, МЗХ, МТИТС. 

Декември 
2016 г. 

Реално при-
лагане на 
принципа на 
"мълчаливо 
съгласие" по 
13 режима 

Бр. удостовери-
телни и регист-
рационни 
режими. 

Намаляване на 
срока и разходи-
те за достъп до 
техническа инф-
раструктура и 
облекчаване на 
процедурите по 
присъединяване 
на бизнеса към 
електричество, 
газ и вода. 

Съкращаване на сроковете и облек-
чаване на процедурите за достъп до 
електричество и за присъединяване 
на бизнеса към техническа инфраст-
руктура. 

Август 
2015 г. 

Проведени срещи в област електричест-
во, газ и вода. Изпратени и обобщени 
конкретни предложения и допълнител-
ни мерки към членовете от РГ, които се 
обобщават. 
Със ЗИД на ЗОЗЗ (чл. 17а, ал. 3: Промяна 
на предназначението на земеделските 
земи за неземеделски нужди, се извър-
шва без да се провежда процедура за 
утвърждаване на площадка или трасе за 
проектиране.), както и със ЗИД на 
ППЗОЗЗ, отпада процедурата по утвърж-
даване на подземни и надземни трасета 
за случаите, в които обектите ще се 
изграждат не на повърхността на земята, 

Продължаване работата с компетентни-
те ведомства (МРРБ, МЗХ, МОСВ, НСОРБ) 
и с останалите заинтересовани страни, 
имащи отношение към проблема за 
подобряване на условията за бизнес и за 
намиране на оптимални решения на 
проблемите пред инвеститорите. 
 

Декември 
2016 г. 

Намаляване 
на броя на 
процедурите 
и времето, 
необходимо 
на бизнеса за 
присъединя-
ване към 
техническа 
инфраструк-
тура. 

Намаляване на 
времето за 
присъединява-
не към елект-
ропреносната 
мрежа. 



35 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

както и за такива, засягащи незначител-
ни площи земеделска земя. За тези 
обекти не се провеждат процедури по 
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

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

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

2015 г. Изготвен е отчетен доклад към 30 юни за 
третия план за действие, който бе приет 
с протоколно РМС от 20 септември. 
В периода 1 януари – 30 юни предсрочно 
са изпълнени 19 мерки, в резултат на 
което административната тежест за 
бизнеса е намаляла със 173.7 хил. лв. 
годишно. 
Брой променени нормативни актове – 5. 
Брой променени и отменени задълже-
ния за информиране – 12. 
Брой институции, създали техническа 
възможност за електронен обмен на 
информация по мерките, включени в 
плана за действие – 5. 

До края на март 2017 г. предстои изгот-
вянето на отчетен доклад към края на 
декември 2016 г. за третия план за 
действие и приемането му от МС. 

2017 г. Намалена 
администра-
тивна тежест 
за бизнеса с 
30%, което 
съответства 
на спестени 
разходи за 
бизнеса 
годишно 
общо около 
144.5 млн. лв. 

Целеви стой-
ности: 
1. Бр. изменени 
нормативни 
актове – 25; 
2. Бр. опросте-
ни задължения 
за информира-
не за бизнеса – 
66; 
3. Бр. институ-
ции, създали 
техническа 
възможност за 
електронен 
обмен на ин-
формация по 
мерките, вкл. в 
плана за дейст-
вие – 15. 

Електронна 
идентификация и 
автентификация 
на граждани за 
използване на 
електронни 
услуги 

Разработване на подзаконови нор-
мативни актове към ЗЕИ. 
Създаване на център за електронна 
идентификация за извършване на 
проверка за валидност на издадени-
те удостоверения за електронна 
идентичност. 

2016 г. Обнародван в ДВ ЗЕИ 
Приет Правилник за прилагане на ЗЕИ 

Създаване на център за електронна 
идентификация. 

2017 г. 4 млн.лв. 
ОП „Добро 
управление“ 

Целеви стой-
ности: 
1. Бр. разрабо-
тени на подза-
конови норма-
тивни актове 
към ЗЕИ; 
2. Създаден 
център за 
електронна 
идентификация. 

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

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

2015 г. Отворени процедури за предоставяне на 
БФП по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“. 
Подадени са 4 бр. проектни предложе-
ния 

Стартиране на изпълнението на проекти 
по ОПРР 2014-2020 в рамките на ПО 1 
„Устойчиво и интегрирано градско раз-
витие“ за зони за въздействие с потен-
циал за икономическо развитие от 
ИПГВР. 

2023 г. ОПРР 2014-
2020 г. - 164 
млн.лв. 
Сключени 2 
договора на 
стойност 17 
млн. лв. 

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

Намаляване на 
административ-
ната и регулатор-
на тежест за 
бизнеса при 
управлението на 
отпадъците 

Предприемане на законодателни 
промени с цел облекчаване на 
административната тежест, ограни-
чаване на “сивия” сектор и на риско-
вете за околната среда при дейнос-
тите с третиране на отпадъци. 

2014 г. Изготвен и внесен за приемане от НС 
проект на ЗИД на ЗУО (приет на второ 
четене от Комисията по околна среда). 
Законопроектът предвижда намаляване 
размера на банковата гаранция за изда-
ване на разрешение, с което се намалява 
финансовата тежест за фирмите, които 
имат по-малко на брой площадки за 
дейности с ОЧЦМ и ще се ограничи 
„сивия сектор“ при дейностите с ОЧЦМ. 

Изготвяне и приемане на съответната 
подзаконова нормативна база към ЗУО. 
Изменение на Наредбата за излезлите от 
употреба гуми, с което ще бъдат зало-
жени критерии за „край на отпадъ-
ка“ (срок: след приемане на внесения в 
НС проект на ЗИД на ЗУО). 

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

Оптимизирани 
администра-
тивни режими и 
процедури 
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Изготвен и публикуван за обществени 
консултации проект на ПМС за приемане 
на Наредба за управление на строител-
ните отпадъци и за влагане на рецикли-
рани строителни материали. С проекта 
на Наредба се предвижда допълнение 
на случаите, за които не се изисква 
изготвянето на План за управление на 
строителните отпадъци от възложители-
те на строителни и монтажни работи. 
Разписани са условията, при които се 
издават документи по чл. 35 от ЗУО, 
когато се извършват дейности със строи-
телни отпадъци на повече от една пло-
щадка от един и същи оператор.  

ни отпадъци. 

Намаляване на 
административ-
ната тежест за 
гражданите и 
бизнеса 

Изпълнение на Първия, Втория и 
Третия пакет от мерки за намаляване 
на регулаторната тежест  

2013 г. 1. Отпадане или облекчаване - 9 режи-
ма; 
2. Намаляване на срока по 18 режима; 
3. Намаляване на таксите по 7 режима; 
4. Намаляване на изискуемите докумен-
ти по 25 режима; 
5. Опростяване на процедурата по 13 
режима. 

Приемане на нормативни промени от 
МС и внасяне в НС. Неизпълнените 
мерки от тези пакети, за които не са 
настъпили съществени изменения в 
нормативната уредба и в целесъобраз-
ността за тяхното изпълнение, са вклю-
чени в Плана за действие с мерки, адре-
сиращи основните проблемни области, 
възпрепятстващи нарастването на инвес-
тициите, утвърдени с РМС №617 от 12 
август 2015 г. 

Декември 
2016 г. 

 1. Спестени 
годишни разхо-
ди за граждани-
те и бизнеса (50 
млн. лв.); 
2. Спестено 
време на граж-
даните и бизне-
са (1 500 000 
дни). 

Внедряване на 
услуги на прин-
ципа „Епизоди от 
живота“ и „Биз-
нес събития“ 

Анализ на съществуващи практики, 
изготвяне на списък с потенциалните 
услуги от типа „Епизоди от живота“ и 
„Бизнес събития“ 

2016 г. В момента няма определени услуги от 
типа „Епизоди от живота“ и „Бизнес 
събития“ 

Анализ на съществуващите практики в 
България и ЕС при предоставяне на 
услуги на принципа „Епизоди от живо-
та“ и „Бизнес събития“. 
Определяне на услуги от типа „Епизоди 
от живота“ и „Бизнес събития“ и създа-
ване на каталог. 
Създаване на нормативна рамка за 
предоставяне на услуги от типа „Епизоди 
от живота“ и „Бизнес събития“. 
Внедряване на 2 приоритетни услуги от 
типа „Епизоди от живота“ и „Бизнес 
събития“. 

Декември 
2017 г. 

 Текуща стой-
ност: 0 
Изготвен ана-
лиз на добри 
практики 
Изготвен ана-
лиз на текущото 
състояние в 
България 

Ограничаване на 
корупционните 
практики в об-
щините чрез 
намаляване на 
административ-
ната тежест върху 
малкия и среден 
бизнес 

Анализ и оценка на риска на същест-
вуващи корупционни практики в 
общините при осъществяване на 
различните видове разрешителни, 
регистрационни и др. режими, 
услуги и мерки за превенция 

Февруари 
2016 г. 

1. Предварително проучване, събиране и 
систематизиране на информация от 264 
общини относно корупционни практики. 
2.Анализ на европейски нормативни и 
ненормативни актове в област, местно 
самоуправление и в област малки и 
средни предприятия; 
3. Анализ на стратегически документи в 
двете области,  
4.Сравнителен анализ на стар и нов 
административен регистър, 
5. Оценка на корупционния риск на 
166 бр. режими, вписани в АР,  

1. Извършва се правен анализ на норма-
тивните актове (законови и подзаконо-
ви) в област местно самоуправление; 
2. Предстои правен анализ на специал-
ните закони и подзаконови актове по 16 
режима с най-висок риск;  
3.В ход е извършване на анализ на въз-
действието - изготвени са въпросници и 
са изпратени до останалите общини, 
които не са включени в детайлния прег-
лед и анализ, очакват се отговори и 
предстои обработка и  анализ на въз-
действието; 

Декември 
2016 г. 

Намаляване 
на риска от 
корупция и 
измами при 
общинските 
услуги и 
подобряване 
на бизнес 
средата 

Брой мерки, за 
ограничаване 
на корупцион-
ните практики в 
общините 
Бр. мерки за 
намаляване на 
администра-
тивната тежест 
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6.Сравнителни анализи между сайтовете 
на 199 общини и АР по 16 предварител-
но избрани режими с най-висок коруп-
ционен риск от 6 бранша (строителство, 
търговия, туризъм, селско стопанство, 
екология,транспорт), преглед и оценка 
на общинските наредби; 
7.Събрана и анализирана информация от 
прокуратура, областни управители и 264 
общини относно сигнали, жалби и про-
верки,  
8.Съставени досиета по области и общи-
ни със събраната информация; 

4.В момента се извършва преглед на 
общински наредби относно регламента-
цията на избраните режими 
5. Събиране и анализ на случаи от ме-
дии, одитни доклади, други коментари и 
анализи 

Стандартизиране 
и опростяване на 
общински услуги 

Уреждането на процесите на услуги-
те с нормативен акт на централен 
орган; 
Установяване на трайна и еднотипна 
практика по предоставянето на тези 
услуги 

2016 г. С наредба на МРРБ са унифицирани 
услугите, свързани с гражданската регис-
трация. 

Определяне на услуги за стандартизира-
не и унифициране. 
Разработване на модели за реинжене-
ринг на работните процеси. 
Въвеждане на 17 стандартизирани 
общински услуги. 

Декември 
2017 г. 

 Внедрени 17 
стандартизира-
ни общински 
услуги 

 Идентифициране 
на корупционни 
рискове и прак-
тики при осъщес-
твяване на конт-
ролната и санк-
ционна дейност 
на администра-
цията 

Анализ и оценка на риска на същест-
вуващи корупционни рискове и 
практики при осъществяването на 
контролната и санкционна дейност 
на администрацията. 
Модел на решение 

Ноември 
2016 г. 

Изготвена идейна концепция за извърш-
ване на анализ на риска. 

Събиране на информация, систематизи-
ране и оценка на риска. 

Май 
2017 г. 

Намаляване 
на риска от 
корупция при 
санкционната 
и контролна 
дейност на 
администра-
цията 
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1.2.2 Публична администрация 

 Обзор на изпълнението на политиката 

Разработена и одобрена е Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронно-
то управление в РБ за периода 2015 – 2020 г., която включва всички неприключени мерки от Плана за 
действие към стратегията. 

Приети са изменения и допълнения на ЗНА, с които се регламентира извършването на ОВ на 
нормативните актове и задължителното провеждане на обществени консултации и на Портала за об-
ществени консултации. Предвидено е също така удължаване на периода за обществени консултации 
от 14 на 30 дни. Задължително е изготвянето на ОВ за закони, кодекси и подзаконови нормативни 
актове на МС. Провеждат се обучения на държавни служители за извършване на ОВ. Промените в за-
кона регламентират и извършването на последваща ОВ на нормативните актове 5 години след прие-
мането на дадения закон. Приета е и Наредба за обхвата и методологията за извършване на ОВ и е 
уредена процедурата по съгласуване на извършените оценки. 

Приети са и изменения и допълнения на ЗДСл, с които се въвежда централизиран етап на про-
веждане на конкурса при постъпване на работа в държавната администрация. Промените позволяват 
да се отпускат стипендии на завършващи студенти, за да започнат работа в публичната администрация 
за позиции, при които има недостиг на специалисти, както и възможност да се започне работа на не-
пълно работно време. 

Тече процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на 
одит на ИКТ ресурсите на централната и местна администрация. Приет е ЗИД на Закона за електронно 
управление3. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Мерките в областта на публичната администрация се изпълняват съгласно заложените срокове, 
като мярката за институционализация на ОВ и за задължително провеждане на обществени консулта-
ции е изпълнена с приетия ЗИД на ЗНА. Като положителен сигнал за повишаване на административния 
капацитет се определя въвеждането на централизиран етап на конкурсите за държавни служители. 

                                                           
3
  Обн. в ДВ, бр. 62 от 9.08.2016 г., в сила от 1.07.2016 г. 
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Табл. 6: Мерки в областта на публичната администрация за повишаване конкурентоспособността на икономиката (част 6 от Приложение 1) 
 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки 
Очакван 

ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност Кратко описание на мярката 

Начална 
дата 

Актуално състояние 
(към 31 октомври 2016 г.) 

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

нието й (след 31 октомври 2016 г.) 
Крайна 

дата 
 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Публична 
админист-
рация 

Институционали-
зация на ОВ; 
Задължително 
провеждане на 
обществени 
консултации на 
Портала 
www.strategy.bg 

Нормативното регламентиране на 
ОВ.Внедряване на нейните етапи и 
ключови аналитични стъпки в общи-
те процедури по изготвяне на нор-
мативни актове. 
Задължителното провеждане на 
онлайн обществени консултации на 
едно място за улесняване на граж-
даните и бизнеса. 
Повишаване гражданското участие в 
управлението. 

Февруари 
2015 г. 

Приет е ЗИД на ЗНА , с които се регла-
ментира извършването на ОВ на норма-
тивните актове и задължителното про-
веждане на обществени консултации и 
на Портала за обществени консултации 
(изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016 г.) 
С ПМС 301 е приета Наредба за обхвата 
и методологията за извършване на ОВ и 
са направени промени в УПМСНА, с 
които е уредена процедурата по съгла-
суване на оценките. 

Мярката е изпълнена 
Предстои актуализиране на Ръководст-
вото за изготвяне на ОВ на законодател-
ството. 

Декември 
2016 г. 

Повишена 
прозрачност 
на процеса по 
разработване 
на политики и 
вземане на 
решения 

Намален бр. на 
промените в 
нормативните 
актове. 

Въвеждане на 
централизиран 
етап на конкурси-
те за държавни 
служители 

Въвеждане на централизиран етап 
на конкурса при постъпване на 
работа в държавната администрация 
и при преназначаване/мобилност на 
ръководна длъжност за първи път.  

Април 
2015 г. 

Приет е ЗИД на ЗДСл, с които се въвежда 
централизиран етап на провеждане на 
конкурса при постъпване на работа в 
държавната администрация. 

Разработване на онлайн платформа 
Разработване на тестове. 
Приемане на подзаконовата нормативна 
уредба към ЗДСл 

Декември 
2017 г. 

Повишена 
прозрачност 
и обектив-
ност при 
подбора на 
служители 

Намаляване на 
назначенията 
без конкурс 
(под 400 служи-
тели за 2017 г., 
0 за 2020 г.) 

Публикуване на 
публична инфор-
мация в отворен, 
машинночетим 
формат на Пор-
тала за отворени 
данни 

Публикуване на набори от данни в 
отворен машинночетим формат. 

Февруари 
2016 г. 

Приет с РМС № 214 от 2016 г. списък с 
приоритетни набори от данни, които да 
се публикуват в отворен формат на 
Портала за отворени данни до края на 
2016 г. Списъкът съдържа 304 набори от 
данни. 
Приета е Наредба за стандартните усло-
вия за повторно използване на инфор-
мацията от обществения сектор и за 
нейното публикуване в отворен формат 
(Обн. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2016г.) 

Публикуване на наборите от данни, 
съгласно приетия от МС списък с набори 
от данни, които да се публикуват в 
отворен формат на Портала за отворени 
данни до края на 2016 г. от МС. 
Публикуване на други набори от данни в 
отворен формат на Портала за отворени 
данни. 

Декември 
2017 г. 

Създадена 
възможност 
за повторна 
употреба на 
наличната в 
администра-
цията ин-
формация 

Текуща стой-
ност: 
Публикувани 
1 396 набора от 
данни 
Целева стой-
ност: 2 300 
Текуща стой-
ност: 148 набо-
ра от опреде-
лените с РМС 
№ 214 от 2016 г. 
данни 
Целева стой-
ност: декември 
2016 г. – 304 от 
определените с 
РМС № 214 от 
2016 г. 

Мрежови 
индустрии 
– ИКТ 

Инвентаризация 
на ИКТ инфраст-
руктура за нуж-
дите на е-
управление 

Извършване на одит на ИКТ ресурси-
те на централната и местна админис-
трация. Съставяне на карта на ИКТ 
ресурсите. Извършване на анализ и 
създаване на предпоставки за нала-
гане на модел за следене и оптими-
зация на разходите за изграждане и 
поддържане на интегрирана среда 

2016 г. Сключен договор за разработка на 
техническо задание за възлагане на 
обществена поръчка за избор на изпъл-
нител. Готова техническа спецификация. 
Тече процедура за избор на изпълнител. 

Преценка на реалните възможности за 
изграждане на среда за електронното 
управление и преминаване към облачна 
организация на ИКТ ресурсите на адми-
нистрацията на база на Единната елект-
ронна съобщителна мрежа. 

2017 г. 2 млн.лв. по 
ОП „Добро 
управление“ 

Бр. извършени 
физически 
инвентариза-
ции на цент-
рални, областни 
и местни адми-
нистрации 
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за развитие и функциониране на е-
управление. 
Подпомагане процеса на изграждане 
на среда за е-управление. 
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2 НАПРЕДЪК ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

ЦЕЛИ ПО СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020“ 

Табл. 7: Напредък в изпълнението на националните цели по Стратегия „Европа 2020“ 

Национална цел 2013 2014 2015 2020 

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

Заетост за населението на възраст 55-64г. 47.4% 50.0% 53% 53% 

Намаляване на равнището на безработица сред младежите  
(15-29 г.) 

21.8% 17.7% 14.4% 7% 

Инвестиции в НИРД в % от БВП 0.64% 0.8% 0.96 1.5% 

Дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергийно потребление 19% 18%  16% 

Повишаване на енергийната ефективност    25% 

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

5.6% 5.3%  10% 

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

-3.5% - 4.6%  20% 

Дял на преждевременно напусналите образователната система 12.5% 12.9% 13.4% 11% 

Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование 29.4% 30.9% 32.1% 36% 

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

1 527 500 1 578 300 1 585 800 260 000 

Източник: Евростат 

2.1 Национална цел за заетост 

 Обзор на изпълнението на политиката 

Подобряването на пазара на труда в страната продължава да се наблюдава, за което основен 
принос имат заложените в НПДЗ за 2016 г. програми и мерки. Към края на октомври общо 14 978 без-
работни лица са включени в заетост, а 10 534 са включени в обучение. Заложената в НПР цел е до края 
на 2016 г. да се осигури заетост на над 21 000 безработни и обучение на близо 11 000. 

В изпълнение на политиката за насърчаване на инвестициите, по реда на ЗНИ, продължи насър-
чаването на инвестиционни проекти, създаващи работни места във високотехнологични производства 
и услуги, както и в райони с висока безработица. Стартирали са проекти целящи подобряване на дис-
баланса между търсенето на работна сила с необходимите компетентности и предлагането на човеш-
ки ресурси със съответната квалификация. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Изпълняваните АППТ имат положителен ефект върху състоянието на пазара на труда, който оба-
че все още е недостатъчен. Като основно предизвикателство на пазара на труда се очертава липсата на 
достатъчно работна сила, вкл. и на квалифицирана такава. Наблюдават се сериозни несъответствия 
между търсените и предлаганите умения и квалификация на пазара на труда, което е следствие от 
слабите резултати на образователната система. Преодоляването на този проблем в голяма степен 
може да повлияе върху намаляване дела на безработицата, особено в районите, където тя е най-
висока. 
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Табл. 8: Мерки, адресиращи НЦ за заетост (част 7 от Приложение 1) 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки 
Очакван 

ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност Кратко описание на мярката 

Начална 
дата 

Актуално състояние 
(към 31 октомври 2016 г.) 

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

ето й (след 31 октомври 2016 г.) 
Крайна 

дата 
 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Заетост Изпълнение на 
НПДЗ за 2016 г. 

Мерки и програми за намаляване на 
безработицата сред групи в нерав-
ностойно положение на пазара на 
труда. 
 
 
Трудово посредничество, предоста-
вяно от бюрата по труда за започва-
не на работа на първичния пазар на 
труда. 

Януари 
2016 г. 

По програми и мерки 10 144 безработни 
са включени в заетост и 1 916 безработ-
ни са включени в обучение. Изразходва-
ните средства са в размер на 24.665 
млн.лв. 
 
През октомври стартира изпълнението 
на 28 регионални програми за заетост и 
обучение на обща стойност 7.2 млн.лв., 
като е осигурена заетост на 2 775 лица. 
Приложен е нов подход за разработване, 
одобряване и финансиране на регионал-
ните програми, като по този начин се 
подпомага развитие на регионализация-
та и повишаване ролята на комисиите по 
заетост по отношение на тяхното плани-
ране и изпълнение. 

Изпълнение на мерките от НПДЗ. 
 
Очаква се до края на 2016 г. в заетост да 
се включат 5 990 безработни лица и в 
обучение 718 безработни лица. Очаква 
се да се изразходват 31.130 млн.лв. 

2016 г. 73 млн.лв. 
Към 31.10 
изразходва-
ните средства 
от ДБ е 36.83 
млн.лв. 

21 000 безра-
ботни включени 
в заетост 
11 000 безра-
ботни включени 
в обучение 
Към 31.10 
14 978 безра-
ботни са вклю-
чени в заетост и 
10 534 безра-
ботни са вклю-
чени в обучение 
194 000 започ-
нали работа на 
първичния 
пазар на труда 

Насърчава-
не на 
инвести-
ции, създа-
ващи 
работни 
места във 
високотех-
нологични-
те сектори 
и в райони-
те с висока 
безработи-
ца 

Финансови сти-
мули за създава-
не на работни 
места в предпри-
ятия в сектори с 
висока добавена 
стойност. 

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

2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Q3 2016 г. 

Издадени са 10 сертификата по ЗНИ (7 за 
инвестиция клас „А“, 1 за инвестиция 
клас „Б“ и 1 за приоритетен инвестицио-
нен проект), предвиждащи разкриването 
на 2 951 нови работни места, от които 
100 по приоритетния проект, осъществя-
ващ се в община с висока безработица и 
1 265 във високотехнологични производ-
ства и услуги. Инвестициите са на обща 
стойност 236.7 млн. лв., от които 53.7 
млн. лв. по приоритетния проект и 117.3 
млн. лв. във високотехнологични произ-
водства и услуги. 

За периода 1 ноември 2016 г. – 31 де-
кември 2019 г. е планирано да бъдат 
сертифицирани 44 проекта по ЗНИ на 
обща стойност от 825 млн. лв., предвиж-
дащи създаване на 1 890 нови работни 
места. 
В рамките на периода е планирано 
предоставянето на насърчителни мерки 
на 37 от сертифицираните проекти с общ 
обем на инвестициите от 347 млн.лв., 
предвиждащи създаването на 1 305 нови 
работни места. 
Предстои стартиране на операцията 
„Специфични обучения ". 

2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 г. 

Ръст на ин-
вестициите и 
заетостта във 
високотехно-
логичните 
сектори и в 
районите с 
висока без-
работица. 
Постъпления 
в бюджета 
под формата 
на платени 
данъци, 
осигурителни 
и здравни 
вноски в 
резултат на 
осъществява-
нето на 
икономичес-
ките дейнос-
ти. 
Операция 
„Специфични 
обучения" – 
10 млн. от 
ОПРЧР. 

1. Коефициент 
на заетост в 
сектори с висо-
ка добавена 
стойност (про-
мяна) – 12.1% 
ръст през 
2015 г. спрямо 
2014 г.; 
2. Дял на ново-
създадени 
работни места в 
сектори с висо-
ка добавена 
стойност (ка-
то % от всички 
новосъздадени 
работни места 
по сертифици-
рани по ЗНИ 
проекти) - 50.7% 
към 
31.10.2016 г; 
3/ Заети лица – 
1 000 по опера-
ция „Специфич-
ни обучения“. 
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Подобря-
ване на 
достъпа и 
повишава-
не качест-
вото на 
професио-
налното 
образова-
ние 

Въвеждане на 
дуално образо-
вание 

Въвеждане на дуално образование 
по две професии от СППОО в сферата 
на туризма и електротехниката в 
изпълнение на проект по Българо-
швейцарска програма за сътрудни-
чество 

Март 
2016 г. 

Разработване и утвърждаване на учебни 
планове и учебни програми за дуално 
професионално образование по нови три 
професии - готвач, техник на енергийни 
системи и инсталации и електротехник; 
Разработване на ситуационен профил на 
двете професии; 
Обучения на учители от професионални-
те гимназии и на наставници от фирмите 
за осъществяване на практическо обуче-
ние в реална работна среда. 

За всяка нова учебна година ще бъдат 
включвани по две нови професии. 

2019 г.  Въведено 
дуално образо-
вание по две 
нови професии 
от СППОО; 
За 2016 г. - в 
сферата на 
туризма и 
електротехни-
ката. 

Въвеждане на 
кредити в систе-
мата на ПОО – 
операция по ОП 
НОИР 

Разработване на ДОИ за придобива-
не на квалификация и на модулни 
учебни пакети (учебни планове, 
програми и Национални изпитни 
програми). 
Обучение на екипи за разработване 
на ДОИ за придобиване на квалифи-
кация по професии от СППОО. 

2016 г. През първото полугодие на 2016 г. са 
разработени 11 проекта на ДОИ за при-
добиване на квалификация по професии. 
Изпълнението на мярката ще се подпо-
мага и в рамките на проект „Въвеждане 
на кредити в системата на професионал-
ното образование и обучение“ по ОП 
НОИР. Бюджетът на проекта е 2 млн. лв. 
Към настоящия момент са одобрени 
критерии за избор на операцията. 

Разработване на ДОИ за придобиване на 
квалификация по 20 пилотни професии 
от СППОО, основани на подхода „едини-
ци резултати от ученето”. 
Разработване на модулни учебни пакети 
(учебни планове, програми и Национал-
ни изпитни програми) за 20 професии от 
СППОО за постигане на резултатите от 
учене, определени в ДОИ. 
Провеждане на обучения за разработва-
не на модулни учебни планове, модулни 
учебни програми и НИП. 
Обучение на екипи за разработване на 
ДОИ за придобиване на квалификация 
по професии от СППОО. 

2018 г. Създаване 
отворена и 
гъвкава 
образовател-
на среда, 
приспособена 
към нараст-
ващите съв-
ременни 
изисквания 
на пазара на 
труда и оси-
гуряваща 
условия за 
ефективното 
използване 
на наличния 
човешки 
ресурс 

1. Бр. професи-
онални гимна-
зии и ЦПО, 
обучаващи по 
пилотните 
професии; 
2. Бр. ученици, 
започнали 
обучението си 
по новите 
модулни учеб-
ни планове и 
програми; 
3. Бр. обучаеми 
в ЦПО, успешно 
преминали най-
малко един 
обучителен 
модул по нови-
те ДОИ. 

Система за кари-
ерно ориентира-
не в училищното 
образование 

Изпълнение на Проект „Система за 
кариерно ориентиране в училищното 
образование“ по ОП НОИР, който 
надгражда едноименния проект, 
финансиран по ОП РЧР и изпълняван 
през периода 31.01.2012 г. - 
31.12.2015 г. 

2016 г. Наети 150 консултанти в ЦКО. Формира-
ни местни екипи за съдействие и подпо-
магане към 28 РИО. 
Утвърдени са 42 пилотни училища за 
апробиране на Програмата за кариерно 
ориентиране на ниво училище. Избран е 
изпълнител за разработване на програма 
за кариерно ориентиране на ниво учи-
лище. 

Създаване и апробиране в 42 пилотни 
училища на Програма за кариерно ори-
ентиране на учениците. 
Обучение на педагогически специалисти 
от пилотните училища и на кариерни 
консултанти от центровете за кариерно 
ориентиране. 
Създаване и прилагане на модел „Учи-
лище - пазар на труда“ към Националния 
портал за кариерно ориентиране на 
учениците за информиране и ориенти-
ране относно възможностите за трудова 
и професионална реализация на завър-
шващите средно образование. 
Създаване на инструменти за ранно 
кариерно ориентиране на застрашените 
от отпадане ученици и за ученици със 
СОП. 
 

2017 г. 
 

Създадени 
условия за 
усъвършенст-
ване на 
професио-
налните 
умения и 
усвояване на 
нови знания 
от ученици 
чрез разра-
ботване на 
система за 
кариерно 
ориентиране 

1. Бр. ученици, 
обхванати от 
системата за 
кариерно ори-
ентиране –  
Целева стой-
ност - 100 000;  
2. Бр. подкре-
пени центрове 
за кариерно 
ориентиране  
Целева стой-
ност – 28 
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Политика 
за УЦЖ 

Стимулиране на 
УЦЖ 

Изпълнение на НСУЦЖ 2014-2020 г. 
 
Взаимодействие със заинтересовани 
страни за изпълнение, мониторинг и 
оценка на политиката за УЦЖ в 
рамките на НКГУЦЖ 
 
Изпълнение на ЕПУВ – ІІІ етап 
 
Изпълнение на Работната програма 
на НЗП на EPALE 

2016 г. Приет План за действие за 2016 г. в 
изпълнение на НСУЦЖ за периода 2014-
2020 г. 
 
Осъществена координация и подкрепа 
на институции и организации, отговорни 
за попълване на данните в Националната 
платформа за УЦЖ 2020 във връзка с 
мониторинга и оценката на изпълнение-
то на Плана за действие за 2015 г. - март-
април 2016 г. 
 
Одобрен от МС Годишен доклад за 
2015 г. за изпълнението на НСУЦЖ за 
периода 2014-2020 г. 
 
Създадена Национална платформа 
„Обединени за ученето на възрастни“. 
 
Разработен Модел за координиране на 
заинтересованите страни на областно 
равнище на управление 
 
 
 
 
 
Създаване на 6 бр. областни координа-
ционни групи за УЦЖ в 6 пилотни облас-
ти (Габрово, Русе, Пазарджик, Бургас, 
Видин и Хасково). 
 
 
 
 
 
Разработено предложение за НРП за 
подкрепа на EPALE за периода 2017 – 
2018 г., одобрено от ЕК. 

Подготовка и приемане на План за дейс-
твие за 2017 г. в изпълнение на НСУЦЖ - 
декември 2016 г. 
 
Координация и подкрепа на институции 
и организации, отговорни за попълване 
на данните в Националната платформа 
за УЦЖ 2020 във връзка с мониторинга и 
оценката на изпълнението на Плана за 
действие за 2016 г. - декември 2016 г. 
 
Разработване и приемане на Годишен 
мониторингов доклад на Плана за дейст-
вие за 2016 г. - юни 2017 г. 
 
Годишна актуализация на базата данни в 
НИСУВ, вкл. обогатена с данни на облас-
тно ниво 
 
Разработване на проекти на 2 бр. уни-
версални логически матрици: за изготвя-
не на анализ на областния сектор за 
учене на възрастни и за структурата и 
съдържанието на областна програма за 
развитие на сектора за учене на възраст-
ни 
 
Обучение на членовете на областните 
координационни групи за учене на 
възрастни за разработване на анализи за 
състоянието на сектора за УВ в 6 бр. 
пилотни области 
 
Организиране и провеждане на Нацио-
нални дни за УЦЖ - 2017 г. 
 
Изпълнение на дейностите, заложени в 
НКС за подкрепа на EPALE, вкл. Работна-
та програма на НЗП – декември 2016 г. 

2020 г. ДБ 
Програма 
„Еразъм+“ на 
ЕС (75%) и 
бюджет на 
МОН (25%) 
Проект № 
3761-EPP-1-
2015-1-BG-
EPPKA3-AL-
AGENDA 
 
Програма 
„Еразъм+“ на 
ЕС (80%) и 
бюджет на 
МОН (20%) 
 
Проект № 
568829-EPP-1-
2015-1-BG-
EPPKA2-
EPALE-NSS 

1 бр. приет 
План за дейст-
вие за 2016 г. 
 
1 бр. одобрен 
от МС Годишен 
доклад  – 
2015 г. 
 
1 бр. Създадена 
НП „Обединени 
за ученето на 
възрастни“. 
 
1 бр. разрабо-
тено предложе-
ние за НРП за 
подкрепа на 
EPALE за перио-
да 2017 – 
2018 г., одобре-
но от ЕК 
 
1 бр. Модел 
 
6 бр. областни 
координацион-
ни групи за УЦЖ 
в 6 пилотни 
области 
 
Проведени 
Национални 
дни за УЦЖ с 
повече от 300 
участника (6-8 
октомври 
2016 г., гр. 
Бургас) 

 Подобряване на 
политиките на 
пазара на труда 

Изпълняване на мерки за подобря-
ване на дисбаланса между търсенето 
на работна сила с необходимите 
компетентности и предлагането на 
човешки ресурси със съответната 
квалификация. Планирана е реали-
зацията на: 
1. Операция „Постигане на устойчива 
и качествена заетост посредством 
подобряване привлекателността на 
професии със слабо предлагане на 
пазара на труда в ключови за разви-
тието на българската икономика 

Q1 2016 г. Операция „Постигане на устойчива и 
качествена заетост посредством подоб-
ряване привлекателността на професии 
със слабо предлагане на пазара на труда 
в ключови за развитието на българската 
икономика сектори“ е в процес на оцен-
ка на проектното предложение.  
 
Операциите „Развитие на националната 
система за оценка на компетенциите – 
MyCompetence“ и „Повишаване ефек-
тивността на провежданата политика по 
заетостта“ са в процес на изпълнение. 

След приключване на оценката по опе-
рация „Постигане на устойчива и качест-
вена заетост посредством подобряване 
привлекателността на професии със 
слабо предлагане на пазара на труда в 
ключови за развитието на българската 
икономика сектори“ и одобрение на 
проектното предложение ще предстои 
сключване на договор. 

2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 г. 
2019 г. 

ОП РЧР – 
5 848 300 лв. 

1. Бр. предпри-
ятия, получили 
подкрепа – най-
малко 60; 
2. Бр. предпри-
ятия получили 
подкрепа – 50. 
3 Брой въведе-
ни нови или 
актуализирани 
процеси и 
модели на 
планиране и 
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сектори“. 
2. Операция „Развитие на национал-
ната система за оценка на компетен-
циите – MyCompetence“. 
3. Операция „Повишаване ефектив-
ността на провежданата политика по 
заетостта“. 

изпълнение на 
политики и 
услуги на паза-
ра на труда - 1 
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2.1 Национална цел за НИРД 

 Обзор на изпълнението на политиката 

С цел подпомагане превръщането на науката във фактор за развитието на икономика, базирана 
на знанието и иновационните дейности, е актуализирана Националната стратегия за развитие на на-
учните изследвания до 2025 г. Целевата група, към която е насочена Стратегията, са университетите и 
научните организации в България. Одобрени са и оперативния план за периода и индикативния план 
на инвестициите 2017-2020 г., с които се предвижда плавно нарастване на публичните инвестиции в 
НИРД до достигане на националната цел. 

С ПМС № 233 от 10.09.2016 г. е приета Наредба за условията и реда за оценката, планирането, 
разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата 
на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност. Наредбата предвижда 
размерът на финансирането да се определя въз основа на оценка на постигнатите научни резултати 
или художественотворчески постижения. Целта е да се улесни прозрачното, справедливо и ефективно 
разпределение и управление на публичните средства. Това ще доведе до засилване на конкуренцията 
и повишаване на качеството на научните изследвания в държавните висши училища, в т.ч. и утвърж-
даването на част от институциите за висше образование като научни центрове. 

Продължават да се изпълняват проекти по различни програми, целящи насърчаване на инова-
тивните предприятия и на научно-приложните изследвания. 

По отношение насърчаването на развитието на националната проиновативна инфраструктура, 
София Тех Парк АД (СТП) е сключило споразумения за наем с 23 фирми – 18 стартъпи и 5 зрели компа-
нии. Зоната, обхваната от стартъп споразумения за наем, доближава 50 % от общото офис пространст-
во в инкубатора. София Тех Парк е в процес на договаряне на още наемни споразумения, което ще 
увеличи наетите площи до 70 % от общо наличните. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Наблюдава се забавяне в изготвянето и приемането на ЗИД на ЗННИ, който има за цел подобря-
ване функционалностите на Регистъра за научната дейност, прилагане на политика на отворен достъп 
до научни резултати, подобряване на организацията и управлението на научните изследвания и фи-
нансирането на научни изследвания на базата на научните резултати, създаване на Агенция за насър-
чаване на научните изследвания, както и прилагането на финансов инженеринг и етични правила. В 
законопроекта ще бъде включен и механизъм за определяне финансирането на научната дейност, на 
база на резултатите. 

Необходимо е да се повиши участието на бизнеса във финансирането на висшите училища, как-
то и да се ускори пълното използване на капацитета на СТП от всички заинтересовани страни. 
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Табл. 9: Мерки, адресиращи НЦ за НИРД  (част 8 от Приложение 1) 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки 
Очакван 

ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност Кратко описание на мярката 

Начална 
дата 

Актуално състояние 
(към 31 октомври 2016 г.) 

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

нието й (след 31 октомври 2016 г.) 
Крайна 

дата 
 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

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

ИСИС Изпълнение на мерките от ИСИС. 
 

2014 г. Разработени технологични пътни карти, 
свързани с идентифицираните тематич-
ни области в ИСИС. 
Проведени 12 регионални срещи със 
заинтересованите страни във връзка с 
идентифицирането на регионалния 
иновационен капацитет. 

Провеждане на четири тематични срещи 
с представители на бизнеса и научните 
среди от четирите  областите на ИСИС. 
 
Провеждане на нови 12 регионални 
срещи със заинтересованите страни във 
връзка с изпълнението на ИСИС. 

2020 г. Съгласно 
финансовия 
план, зало-
жен в ИСИС 

Бр. подкрепени 
иновативни 
фирми 
 

Финансиране на 
научно-приложни 
изследвания 

Финансиране от НИФ на индустриал-
ни научни изследвания и пред-
пазарно проучване на предприятия-
та. 

2015 г. Извършен технически и финансов мони-
торинг по сключените договори за из-
пълнение на НИРД проекти и проекти за 
ТО от Шеста и Седма сесия на НИФ. 
Информационно осигуряване и популя-
ризиране на дейностите на НИФ. 
Обявяване и провеждане на Осма Кон-
курсна Сесия по НИФ за набиране и 
оценка на проектни предложения 

Оценка на проектните предложения 
подадени в рамките на  Осма Конкурсна 
Сесия по НИФ и сключване на договори. 

2017 г. За 2016 г. – 5 
млн.лв. 

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

Подкрепа 
за МСП 

Програми Еврика, 
Евростарс, Еврос-
тарс 2 

Изпълнение на програмите. 2009 г. Подписано споразумение във връзка с 
реализирането на програма Евростарс 2. 
В рамките на тринадесета конкурсна 
сесия по Евростарс (трета по Евростарс 2) 
са одобрени 2 проекта. 

Провеждане на информационни кампа-
нии за Еврика и Евростарс 2. 

2020 г. 3а 2016 г. - 1 
млн.лв. 

Бр. одобрени 
проекти с бъл-
гарско участие 

Проинова-
тивна 
инфраст-
руктура 

Развитие на 
проиновационна 
инфраструктура 

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

2012 г. Общо платените средства за ОТТ и ТЦ по 
ОПРКБИ са в размер на 10.4 млн. лв. 
Извършени са 4 плащания на СТП в 
размер на 13.1 млн. лв. 
Обявена процедура за фаза II на проекта 
за изграждане на СТП. 

Предстоящо финално плащане за фаза I 
на СТП. Сключване на договор за изпъл-
нение на фаза II на проекта за изгражда-
не на СТП. 
Стартиране на процедура „Създаване и 
развитие на тематично фокусирани 
лаборатории” по ОПИК. 

 За периода 
2014-2020 г. 
по ОПИК ще 
бъдат пре-
доставени 
52.1 млн. лв. 
(26.65 млн. 
евро) БФП 

 

Насърчаване на 
иновациите в 
предприятията 

Подкрепа за разработване и внедря-
ване на иновации в предприятията; 
Развитие на сътрудничеството меж-
ду предприятията и научните среди; 
Финансиране на проекти за обнов-
ление и усъвършенстване на техно-
логиите в предприятията; 
Въвеждане на нови ИКТ-базирани 
услуги; 
Подкрепа за съществуващи клъстери 
и новосъздадени такива. 

2012 г. По процедура „Подобряване на произ-
водствения капацитет в МСП“ по ОПИК, 
са сключени 427 договора на обща 
стойност 225.7 млн.лв. Извършени са 
финални плащания по 33 договора на 
стойност 14 млн. лв. 
Отворена за кандидатстване процедура 
„Развитие на управленския капацитет и 
растеж на МСП“ с бюджет от 30 млн. 
евро. Получени са 617 проектни пред-
ложения. 
По ОПРКБИ са извършени 8 финални 
плащания на стойност 1.6 млн. лв. Общо 
платените средства по ОПРКБИ по тази 
мярка са в размер на 336.2 млн. лв. 

Стартиране и изпълнение на мерките по 
ОПИК 2014-2020: 
Приключване на оценката и сключване 
на договори по процедури „Подкрепа за 
внедряване на иновации в предприятия-
та“, „Подкрепа за разработване на ино-
вации от стартиращи предприятия“ и 
„Развитие на управленския капацитет и 
растеж на МСП“. 
 
Обявяване на процедура „Развитие на 
клъстери в България “ с бюджет 20 млн. 
евро. 
Планирана процедура „Разработване на 
продуктови и производствени инова-

2023 г.  1. Дял на ино-
вативните 
предприятия (% 
от общия брой) 
- базова стой-
ност (2012 г.) - 
27.4, целева 
стойност (2023 
г) – 30.4. 
2. Разходи за 
иновации, 
които не са 
резултат от 
НИРД (% от 
оборота) - 
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ции“ с бюджет 35 млн. евро базова стойност 
(2012 г.) – 0.49, 
целева стойност 
(2023 г.) – 0.63. 

Подобря-
ване на 
научноизс-
ледовател-
ската 
инфраст-
руктура 

Национална цел 
за НИРД 

Актуализиране на Националната 
пътна карта за научна инфраструкту-
ра чрез допълване на нови научни 
комплекси с регионално и европейс-
ко значение 

2013 г. 1. Преглед на капацитета на научните 
организации  
МОН извърши преглед на наличната 
научноизследователска инфраструктура, 
апаратура и оборудване по подприори-
тети на ИСИС и по райони на планиране 
в България.  
 
2. Актуализиране на Пътната карта на 
научноизследователската инфраструкту-
ра.  
През 2015-2016 г. МОН изготви бизнес 
оценки и инвестиционни планове за 
изграждане на обектите от Национална-
та пътна карта за научна инфраструктура 
2020.  
 
3. Актуализиране на Националната 
стратегия за развитие на научни изслед-
вания.С РМС № 900 от 25.10.2016 г. е 
приета обновена Стратегия за развитие 
на научните изследвания 2025 и Опера-
тивен план за периода и индикативен 
план на инвестициите 2017-2020.  
В Оперативния план е предвидена дей-
ност No.9 “Изпълнение на Националната 
пътна карта за научна инфраструктура“, в 
която са включени 8 инструмента за 
изграждане, развитие, мониторинг и 
разширяване на обхвата на пътната 
карта. Предвидена е индикативна инвес-
тиция до 2020 г. в размер 432 млн. лв. 
Разработени са схеми и са обявени 
конкурси по специфична цел 1 на ПО 1 
на ОПНОИР за създаване на Центрове за 
върхови постижения и Центрове по 
компетентност. 

Изпълнение на тригодишен план за 
действие във връзка с препоръките на 
международния панел. 
 
 
 
 
Внасянето на Пътната карта на научноиз-
следователската инфраструктура в МС 
до края на декември 2016 г. 
 
 
 
 
 
Предстои приемането ѝ от НС.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открита конкурсна процедура по специ-
фична цел 1 на ПО 1 на ОПНОИР за 
създаване на Центрове за върхови пос-
тижения и Центрове по компетентност. 

Декември 
2016 г. 

Засилване на 
научноизсле-
дователската 
дейност, 
технологич-
ното разви-
тие и инова-
циите 

1. Бр. между-
народни проек-
ти, в които 
участват бъл-
гарски изследо-
ватели 
2. % нарастване 
на годишна 
база броя на 
научни публи-
кации на бъл-
гарски изследо-
ватели/научни 
звена в между-
народни изда-
ния 
3. % нарастване 
на броя на 
патентите на 
100 хил. жители 
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2.2 Национални цели по пакет „Климат-енергетика“ 

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

България изпълни предсрочно националната си цел за постигане на 16% дял на енергията от ВИ 
в брутното крайно енергийно потребление и за това не се предвиждат нови мерки в тази област. 

Национална цел: Повишаване на ЕЕ с 25% до 2020 г. 

 Обзор на изпълнението на политиката 

Разработен и приет от МС е ЗИД на ЗЕЕ, който ще осигури условия за подобряване на ЕЕ и опол-
зотворяване на енергията от възобновяеми източници.  

Народното събрание ратифицира Парижкото споразумение за климата със закон, като предстои 
депозиране на ратификационния инструмент. 

Министерство на енергетиката изготвя пълен анализ на възможностите за производство на био-
горива от ново поколение и на други ВИ в транспорта и за определяне на индикативна под-цел за пот-
ребление на биогорива от ново поколение в този сектор. Анализът ще послужи като база за разработ-
ването на ЗИД на ЗЕВИ. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Възможно е забавяне в приемането на ЗИД на ЗЕЕ от НС, както и в разработването и приемането 
на ЗИД на ЗЕВИ, за който се наблюдава и промяна в крайния срок. 

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

 Обзор на изпълнението на политиката 

За намаляване на емисиите на парникови газове извън ЕСТЕ политиките в страната са насочени 
към ефективно управление на отпадъците, подобряване на енергийната ефективност в промишле-
ността, внедряване на нови технологии, подобряване на енергийните характеристики на сградите, 
подобряване на транспортната инфраструктура и насърчаване на устойчивата градска мобилност, на-
маляване на емисиите от селскостопански стопанства. 

От съществено значение ще бъде предвидената финансова подкрепа от ОПОС 2014–2020 г. за 
осигуряване на съоръжения, техника и оборудване за разделно събиране на биоразградими и зелени 
отпадъци, анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими и/или зелени отпадъци, 
съоръжения и оборудване за третиране на утайки от ПСОВ, тъй като тези видове отпадъци представ-
ляват значителен източник на парникови газове. 

Изпълнява се ИПК, в рамките на която с финансиране от (НДЕФ) са реализирани 42 проекта на 
обща стойност 22 млн. лв., които осигуряват спестявания на емисии на парникови газове в размер на 
404 257 тона. Финансовата подкрепа е разпределена в 57 обекта (училища, детски градини и ясли, 
университети и научни институти, лечебни заведения, спортни, културни и социални центрове, адми-
нистративни сгради). Конкретните мерки, които са прилагани за различните обекти, са: топлоизолации 
на стени, покриви и подове, подмяна на дограма, ремонти и обновяване на отоплителни и електри-
чески инсталации, монтиране на соларни панели и инсталации за топла вода, доставка на енергоспес-
тяващо оборудване за кухните на детските градини и др. 

Стартирана е и Пилотна схема на НДЕФ за насърчаване използването на електромобили в об-
ществения сектор. До края на 2016 г. ще бъдат доставени 34 електромобила и 10 електрически (plug 
in) хибриди. Очакван ефект е спестени годишни емисии на парникови газове в размер на 1 387 тона. 
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 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Неефективното изпълнение на политиката за недопускане увеличението на парникови газове в 
секторите извън обхвата на ЕСТЕ с повече от 20 % спрямо нивата от 2005 г. ще доведе до негативно 
отражение върху българската икономика. 
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Табл. 10: Мерки, адресиращи НЦ по пакет „Климат-енергетика“ ( част 9 от Приложение 1) 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки 
Очакван 

ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност Кратко описание на мярката 

Начална 
дата 

Актуално състояние 
(към 31 октомври 2016 г.) 

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

нието й (след 31 октомври 2016 г.) 
Крайна 

дата 
 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Подобря-
ване на ЕЕ 

Повишаване на 
ЕЕ в предприяти-
ята чрез ЕСИФ 

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

2012 Приключил е 1 договор и е изплатена 
БФП на стойност 921.5 хил. лв. Общо 
платените средства по тази мярка по 
ОПРКБИ са в размер на 327.7 млн. лв. 
Стартира процедура "Повишаване на ЕЕ 
в големи предприятия" с общ бюджет от 
50 млн. евро. 

Сключване и изпълнение на договорите 
по процедури "ЕЕ за МСП" и процедура 
"Повишаване на ЕЕ в големи предприя-
тия". 

2023 г.  Енергийна 
интензивност 
на икономиката 
(промяна) - 
базова стойност 
- 0.644 (2012 г) 
т.н.е. на 1000 
евро БВП 
(2005=100) и 
0,608 (2014 г.), 
целева стойност 
(2023 г) – 0.604. 

 Ефективно прила-
гане на евро-
пейската полити-
ка по изменение 
на климата и 
участие на Бълга-
рия в междуна-
родните прего-
вори по измене-
ние на климата 

Участие в преговорите на европейс-
ко ниво във връзка с промени във 
функционирането на ЕСТЕ, както и на 
международно равнище по отноше-
ние на прилагането на Парижкото 
споразумение за климата и регла-
ментиране на неуредените със 
Споразумението въпроси. 

2013 г. Парижкото споразумението е подписано 
от президента на РБ г-н Росен Плевнели-
ев на официална церемония в гр. Ню 
Йорк, САЩ. 
 
НС ратифицира Споразумението със 
закон (обн. ДВ, бр. 86 от 01.11.2016 г.). 
Предстои депозиране на ратификацион-
ния инструмент (декември 2016 г.) 

Участие в преговорния процес на евро-
пейско ниво по приемането на предло-
жението за Директива, изменяща Дирек-
тива 2003/87/ЕО с цел подобряването на 
ценовата ефективност в процеса по 
намаление на емисиите и инвестициите 
в нисковъглеродни технологии (проек-
тодирективата за ревизиране на ЕСТЕ 
след 2020 г.). 
 
Участие в подготвителните сесии и в 
Конференцията на страните по РКООНИК 
 
Участие в международните преговори по 
оставащите нерегламентирани въпроси 
в новото глобално правнообвързващо 
споразумение във връзка с изменението 
на климата (Парижкото споразумение). 

2020 г. Защита на 
националния 
интерес в 
преговорния 
процес на 
европейско 
ниво по 
приемането 
на нови 
нормативни 
актове на ЕС 
във връзка с 
прилагане на 
Рамката за 
политиките 
на ЕС в об-
ластта на 
климата и 
енергетиката 
през периода 
2020-2030 г.  

 

 Мерки за пови-
шаване на ЕЕ и 
намаляване на 
вредните емисии 
в атмосферата 

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

2015 г. Отворени процедури за предоставяне на 
БФП по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ - за 
проекти за интегриран градски транс-
порт и внедряване на мерки за ЕЕ в 
жилищни и административни сгради и в 
студентски общежития. 
По ПО 1 са подадени 12 проектни пред-
ложения за мерки за ЕЕ в публични и 
жилищни сгради. Подадени са и 8 про-
екта за интегриран градски транспорт  
По Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енер-

Стартиране на изпълнението на проекти 
по ОПРР 2014-2020 в рамките на ПО 1 
„Устойчиво и интегрирано градско раз-
витие“ - за интегриран градски транс-
порт и мерки за ЕЕ в сграден фонд 
Стартиране на изпълнението на проекти 
по ОПРР 2014-2020 в рамките на ПО 2 
„Подкрепа за ЕЕ в опорни центрове в 
периферните райони“ - за проекти за 
внедряване на мерки за ЕЕ в сграден 
фонд 

2023 г. ОПРР 2014-
2020 - 279,8  
млн. лв. за 
градски 
транспорт 
ОПРР 2014-
2020 - 661 
млн. лв. за ЕЕ 
в сграден 
фонд 
По ПО 1 е 
сключен 1 

1. Намаляване 
на количество 
на фини прахо-
ви частици в 
градовете 
(базова стой-
ност 1,79 
μg/m3, целева 
стойност 1,57 
μg/m3.  
2. Очаквано 
годишно нама-
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гийна ефективност в опорни центрове в 
периферните райони“ са подадени 185 
проектни предложения 

договор за ЕЕ 
на стойност 
586 500 лв. 
По ПО 2 са 
сключени 158 
договора за 
предоставяне 
на БФП в 
размер на 
152,4 млн. лв 

ляване на 
емисиите на 
парникови 
газове – целева 
стойност 13 
927,73 тонове 
CO2 екв.  
3. Брой дома-
кинства, пре-
минали в по-
горен клас на 
енергопотреб-
ление - 12 901. 
4. Понижаване 
на годишното 
потребление на 
първична енер-
гия от общест-
вените сгради - 
140 645 420 
kWh/година. 

Подобря-
ване на ЕЕ 

ЗИД на ЗЕЕ Транспониране на Европейското 
законодателство в областта на ЕЕ 

2016 г. Разработен е ЗИД на ЗЕЕ. Той е приет с 
РМС № 942 от8 ноември 2016 г.. 

Приет от НС ЗИД на ЗЕЕ 2016 г. Подобряване 
на ЕЕ и опол-
зотворяване 
на енергията 
от ВИ на ЗЕЕ 

Подобряване на 
ЕЕ и оползотво-
ряване на 
енергията от ВИ 
на ЗЕЕ 
Изпълнение на 
националната 
цел за енергий-
ни спестявания 
в периода 2008-
2015 г. с нат-
рупване. - 
7612,4 GWh/г. 
(9.41%) 

Подобря-
ване на ЕЕ 
и оползот-
воряване 
на енерги-
ята от ВИ 

ЗИД на ЗЕВИ Транспониране на Директива 
2015/1513/ЕО за изменение на 
Директива 98/70/ЕО относно качест-
вото на бензиновите и дизеловите 
горива и за изменение на Директива 
2009/28/ЕО за насърчаване използ-
ването на енергия от ВИ 

2016 г. В МЕ се изготвя пълен анализ на въз-
можностите за производство на биого-
рива от ново поколение и на други ВИ в 
транспорта и определяне на индикатив-
на под цел за потребление на биогорива 
от ново поколение в сектор Транспорт. 
Анализът се изготвя в изцяло в съответс-
твие с разпоредбите на чл. 2 и Приложе-
ние ІХ на Директива 2015/1513/ЕО и със 
заложените в Националния план за 
действие за енергията от ВИ цели 

Приет от МС ЗИД на ЗЕВИ Септемв-
ри 2017 г. 

Подпомагане 
навлизането 
на биогори-
вата от след-
ващо поколе-
ние и възоб-
новяеми 
течни и 
газообразни 
горива от 
небиологи-
чен произход 

% конвенцио-
нални биогори-
ва в крайното 
енергийно 
потребление в 
транспорта 
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2.3 Национална цел за образование 

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

 Обзор на изпълнението на политиката 

Министерският съвет прие наредба, с която се определя ДОС за приобщаващо образование 
според изискванията на ЗПУО. В ДОС за приобщаващо образование е уреден въпросът и за отсъствия-
та на учениците. Педагогическите съвети в училище ще решават как да санкционират ученици, които 
имат над 15 отсъствия по неуважителни причини. Стандартът позволява една от мерките вече да бъде 
преместване в друга паралелка и едва след това – в друго училище. Учениците ще могат да отсъстват 
по уважителни причини до 10 дни – до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора и до 7 
дни с решение на Педагогическия съвет. В изпълнение на чл.22, ал.2 от ЗПУО, в  периода май-
октомври са приети наредби за: институциите в системата на предучилищното и училищното образо-
вание; профилираната подготовка; усвояването на българския книжовен език; информацията и доку-
ментите за системата на предучилищното и училищното образование; предучилищното образование; 
както и  за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти. 

Разработен е пилотен проект по прилагането на система за ранно предупреждение в детски 
градини и училища на Северозападен и Югоизточен район за планиране, като е осъществен подбор на 
19 общини и 50 образователни институции на територията на районите, в които е започнало апроби-
рането на системата. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Въпреки изпълнението на заложените мерки, се наблюдава влошаване на стойността на инди-
катора дял на преждевременно напусналите образователната система, който от 12.9% за 2014 г. дос-
тига 13.4% за 2015 г. 

Национална цел:  Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование 
– 36% до 2020 г. 

 Обзор на изпълнението на политиката 

Изготвя се шестото издание на Рейтинговата системата за висшите училища. Приети са наредби 
за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалности от регулираните 
професии. Продължава изпълнението на Плана за действие към Стратегията за развитие на висшето 
образование в Република България 2014–2020 г.  

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Възможно е забавяне в приемането от НС на ЗИД на ЗРАСРБ. 
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Табл. 11: Мерки, адресиращи НЦ за образование  (част 10 от Приложение 1) 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки 
Очакван 

ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност Кратко описание на мярката 

Начална 
дата 

Актуално състояние 
(към 31 октомври 2016 г.) 

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

ето й (след 31 октомври 2016 г.) 
Крайна 

дата 
 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Понижава-
не на дела 
на преж-
девремен-
но напус-
налите 
образова-
телната 
система 

План за 2016-
2017 г. за изпъл-
нение на Страте-
гията за намаля-
ване дела на 
преждевременно 
напусналите 
образователната 
система  

Изпълнение на Плана за 2016-2017 г. 
към Стратегията за намаляване дела 
на преждевременно напусналите 
образователната система 

2016 г. Разработване, съгласуване и приемане 
на План за 2016-2017 г. 
Разработен е пилотен проект по прила-
гането на система за ранно предупреж-
дение в детски градини и училища на 
Северозападен и Югоизточен район за 
планиране /за кратко Система/. 
От средата на юни до 30 октомври е 
постигнато следното: 
- Системата е инсталирана на сървърите 
на МОН и е представена пред членове на 
Координационното звено за изпълнение 
на Стратегията за намаляване дела на 
преждевременно напусналите образова-
телната система (2013-2020); 
 - осъществен е подбор на 19 общини и 
50 образователни институции на терито-
рията на районите, в които ще започне 
апробирането на Системата. 
 -проведено е обучение на експерти от 
МОН и РУО, както и на представители на 
общините, детските градини и училища-
та, където ще се апробира системата. 

Изпълнение на дейностите от плана. 2017 г. Понижаване 
на дела на 
преждевре-
менно напус-
налите обра-
зователната 
система 

Понижаване на 
дела на преж-
девременно 
напусналите 
образователна-
та система 
Текуща стой-
ност- 13.4% за 
2015 г. 

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

Проект по ОП 
НОИР „Студентс-
ки практики – 
фаза 1” 

Подобряване на адекватността на 
системите за образование и обуче-
ние спрямо пазара на труда, улесня-
ване на прехода от образование към 
работа 

Януари 
2016 г. 

Процес на оценка на проектното пред-
ложение. 

Изпълнение на проектното предложе-
ние. 

2017 г. Брой студен-
ти, включени 
в студентски 
практики – 46 
000; 
БФП - 37 
млн.лв. 

Дял на студен-
тите, премина-
ли успешно 
практическо 
обучение в 
реална работна 
среда, от вклю-
чените в прак-
тическо обуче-
ние по ОП –
текущо състоя-
ние – 0%; целе-
ва стойност - 
87 %. 

 Наредби за 
държавните 
изисквания за 
придобиване на 
висше образова-
ние по специал-
ности от регули-
раните професии 

Изготвяне на проекти на наредби 2015 г. Проектите на наредби са изготвени и са 
преминали процедура на междуведомс-
твено съгласуване и обществени консул-
тации. В момента пакетът документи за 
внасяне в МС е в процедура на вътреш-
новедомствено съгласуване. 

Приемане на ПМС. Декември 
2016 г. 

Създадена 
дългосрочна 
рамка за 
адекватно 
развитие на 
системата на 
висшето 
образование 

Наредби за 
държавните 
изисквания за 
придобиване на 
висше образо-
вание по специ-
алности от 
регулираните 



55 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

професии 

Подобря-
ване на 
материал-
ната база 
на висшите 
училища 

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

 2015 г.. Изготвен проект на Насоки за кандидатс-
тване по ПО 3 „Регионална образовател-
на инфраструктура“ по ОПРР 2014-2020 г. 

Изпълнение на проекти по ПО  3 „Регио-
нална образователна инфраструкту-
ра“ по ОПРР 2014-2020, с бенефициенти - 
висши училища 
Подадени проектни предложения – 12 
бр.  

2023 г. 43 млн. лв. по 
ОПРР 2014-
2020 
По процедура 
„Подкрепа за 
висши учи-
лища в РБ“ са 
сключени 11 
договора на 
стойност 35,5 
млн. лв.  

Увеличаване 
капацитета на 
подпомогнатата 
инфраструктура 
Подобряване на 
материалната 
база на висши 
училища 

 ЗИД на ЗРАСРБ Изготвяне на проект на ЗИД на 
ЗРАСРБ 

Януари 
2015 г.  

Обсъжда се в НС   Декември 
2016 г. 

 Дългосрочна 
рамка за адек-
ватно развитие 
на системата на 
висшето обра-
зование 
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2.4 Национална цел за намаляване на броя на живеещите в  
бедност с 260 000 души до 2020 г. 

 Обзор на изпълнението на политиката 

Изпълнението на целите в областта на социалното включване е тясно свързано с изпълнението 
на политиките по осигуряване на заетост и достъп до образование, които се адресират в СП 3. Изклю-
чително важно е системата за социална закрила да насърчава предлагането на работна сила и да не 
действа като дестимулиращ фактор пред активното търсене на работа и участието в заетостта. 

Предприетите конкретни стъпки в посока подобряване на нормативната уредба в областта на 
социалните услуги са все още в процес на изпълнение. Актуализиран е Планът за действие към Нацио-
налната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБ“ с оглед обезпечаване на продъл-
жаването и финализирането на процеса на деинституционализация на грижата за деца. Стартирани са 
операции целящи предоставянето на нови социални услуги в общността за деца и семейства, възраст-
ни хора и хора с увреждания. Продължават действията по отношение на усъвършенстването на моде-
ла на медицинската експертиза, като е проучен опитът на други държави членки. Подпомагането на 
семействата с деца е друго важно измерение на политиката в областта на социалното включване, като 
към края на септември са изплатени семейни помощи за деца по ЗСПД в размер на 379.4 млн.лв. 

В областта на социалното подпомагане са изготвени изменения в ЗСПД и в Закона за интеграция 
на хората с увреждания, като промените регламентират нов вид месечна помощ за деца с трайни ув-
реждания. Целта е да се постигне справедливо и целенасочено разпределение на средствата за се-
мействата, отглеждащи деца с трайни увреждания. Новата помощ ще бъде диференцирана в зависи-
мост от степента на увреждания и ще се получава независимо от доходите на семейството. Обединя-
ват се всички получавани помощи за тези деца и се осигурява грижа за тях в домашна среда. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

При оценяване въздействието на социалната политика върху намаляването на бедността в стра-
ната следва да се отчитат и други елементи от системата, които не могат да бъдат обхванати при из-
мерване на нейната ефективност, както и времевия лаг, който също пречи да се отчете реалната стой-
ност на броя на хората живеещи в бедност. 

Въпреки това, изпълнението на политиката е от изключителна важност за преодоляване на този 
проблем. Като основно предизвикателство отново се очертава рискът от забавяне в разработването на 
проекта на нов ЗСУ. Необходимо е да се ускорят усилията по отношение на разработването на кон-
цепция за определяне на експертизата за работоспособността, с цел предоставяне на възможности на 
хората с увреждания за активно включване в пазара на труда. 
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Табл. 12: Мерки, адресиращи НЦ за бедност и социално включване (част 11 от Приложение 1) 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки 
Очакван 

ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност Кратко описание на мярката 

Начална 
дата 

Актуално състояние 
(към 31 октомври 2016 г.) 

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

ето й (след 31 октомври 2016 г.) 
Крайна 

дата 
 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Подобря-
ване усло-
вията на 
живот на 
уязвимите 
групи 

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

Строителство, реконструкция, ре-
монт и разширение на социални 
жилища с оглед предотвратяване на 
бедността и социалното изключва-
не. 
Изграждане, обновяване, оборуд-
ване и обзавеждане на обекти на 
здравната инфраструктура от систе-
мата на спешната медицинска 
помощ. 

2015 г. Отворени процедури за предоставяне на 
БФП по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“ - за проекти за изграж-
дане/реконструкция на социални жилища 
за хора в неравностойно положение, вкл. 
за маргинализирани групи. 
По ПО 4 е сключен договор с избран из-
пълнител за изготвяне на предпроектно 
проучване, анализ разходи и ползи, апли-
кационен формуляр и технически специ-
фикации от конкретния бенефициент МЗ 

Стартиране на изпълнението на проекти 
по ОПРР 2014-2020 в рамките на ПО 1 
„Устойчиво и интегрирано градско раз-
витие“ - за проекти за изгражда-
не/реконструкция на социални жилища 
за хора в неравностойно положение, вкл. 
за маргинализирани групи. 
Публикуване на Насоки за кандидатства-
не по ПО 4 „Регионална здравна инфрас-
труктура“ на ОПРР 2014-2020 г. през 
януари 2017 г.Предстои изпълнение на 
проект за подобряване на системата на 
спешната медицинска помощ. 

2023 г. ОПРР 2014-
2020 – 27 
млн.лв.  
 
 
 
 
ОПРР 2014-
2020 - 163 
млн.лв. 

Бр. население 
с достъп до 30 
минута до 
структура с 
възможност за 
спешна диаг-
ностика, лече-
ние и наблю-
дение до 24 
часа: -базова 
стойност – 
3 637 539; -
целева стой-
ност – 
7 045 677); 
Население, 
обхванато от 
подобрена 
спешна меди-
цинска помощ 
(целева стой-
ност – 
7 245 677 
души). 

Въвеждане на 
механизъм за 
защита на уяз-
вими потребите-
ли на електрое-
нергия 

Дефиниране на категории лица, 
които могат да бъдат определени 
като енергийно бедни потребители 

Декември 
2015 г.  

 Създадена е Техническа РГ за либерали-
зация на пазара на електроенергия с 
участие на представители на ЕК 

Обзор на съществуващите разпоредби за 
уязвимите потребители в България. 
Посочване на данни за енергийното 
потребление на домакинствата, за съот-
ношението между приходи и регулирани 
цени; оценки за цената на електроенер-
гията за домакинствата след либерали-
зацията; съществуващи мерки за защита 
(финансови, физически, информацион-
ни) и инструменти за мониторинг. Дава-
не на определение за уязвими потреби-
тели и дефиниране на критерии за тяхно-
то определяне. 

Юли 
2016 г. 

60 млн. лв. Адекватна 
дефиниция за 
целевата група 
на уязвимите 
потребители и 
определянето 
на редица 
варианти за 
защита на 
уязвимите 
потребители. 

Подобря-
ване на 
качеството 
на меди-
цинската 
експертиза 
и ЕР 

Усъвършенства-
не ЕР 

Разработване на концепция за ЕР, с 
която се определят системата и 
правилата за оценка на възмож-
ността лицата в трудоспособна 
възраст с установени вид и степен 
на увреждане да упражняват трудо-
ва дейност и/или да ползват пред-
видените в законодателството 
права. 

януари 
2016 г.  
 
 
 
 
 
 
 

Разработен проект на концепция за ЕР. 
Обществено обсъждане на проекта на 
концепция. 
Създадена РГ за обсъждане на конкретни-
те мерки, включени в концепцията и 
възможностите за промени в законода-
телството. 
В КН на ОПРЧР е разгледана концептуал-
ната идея за подкрепа изпълнение на 

Разработване на проектите на норматив-
ни актове, с които се извършват произти-
чащите от концепцията промени в зако-
нодателството. 

2017 г. Предоста-
вяне на 
възможнос-
ти за хората 
с уврежда-
ния за 
активно 
включване в 
пазара на 
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Подкрепа чрез средствата на ОПРЧР 
2014 - 2020 на дейности, свързани с 
разработване на методологическа 
база за провеждане на реформата в 
сферата на експертизата на трайно 
намалената работоспособност. 

 
 
01.05 – 
31.10.2016
г 
 
 
 

дейностите, свързани с разработване на 
методологическата база.  
 
Проучване на опита на държавите членки 
на ЕС (Кипър и Естония), които прилагат 
ICF класификацията за оценката на рабо-
тоспособността на лицата, с оглед прецен-
ката на възможностите им за активно 
включване в пазара на труда и ползване 
на социална подкрепа.  
 
Обсъждане в МРГ на конкретните пред-
ложения за проумени в нормативните 
актове. 

труда. 
Повишаване 
на ефектив-
ността на 
мерките за 
социално 
включване 
на хората с 
увреждания. 
Подобрява-
не ефектив-
ността на 
публичните 
разходи за 
осигурява-
нето на 
подкрепа на 
лицата с 
увреждания 
и с намале-
на работос-
пособност, 
както и 
закрила на 
трудовите 
им права. 

Цялостен анализ 
относно въз-
можни корупци-
онни практики и 
мерки за пре-
венция в тази 
област 

Изготвяне на доклад с констатации 
и мерки за превенция на корупция-
та по проект „Анализ на норматив-
ните актове и процедурите, регули-
ращи дейността на органите на 
медицинската експертиза (ТЕЛК) и 
инвалидните пенсии и предложе-
ния за мерки за превенция на ко-
рупцията“. 

Септември 
2015 г. 

Изготвен цялостен анализ относно въз-
можни корупционни практики, идентифи-
циране на корупционни рискове и пред-
ложения за  мерки за превенция в тази 
област. 
Разработен окончателен доклад с конста-
тации и предложения за законодателни 
организационни и технически промени - 
мерки за превенция на корупцията; 

Реализиране на мерки от компетентност 
на МЗ, МТСП, които съответстват на 
концепцията за ЕР и медицинска експер-
тиза.. 

Май 
2016 г. 

Предотвра-
тени коруп-
ционни 
практики 

 

Намалява-
не на 
бедността и 
насърчава-
не на 
социалното 
включване 

Интегрирани 
услуги за ранно 
детско развитие 

Осигуряване на подкрепа за про-
дължаване на финансирането на 
услугите за ранно детско развитие, 
разкрити по Проекта за социално 
включване в рамките на Операция 
„Услуги за ранно детско развитие“, 
ОП РЧР 2014-2020 г. 

Декември 
2015 г. 

Операцията е в процес на изпълнение. 
Към септември 64 общини от общо 66 
вече са сключили договори за предоста-
вяне на БФП, на обща стойност 28,9 
млн.лв.  

Предстои сключване на договори с 
останалите 2 общини.  

2018 г. ОП РЧР – 
30 млн.лв. 

Бр. доставчици 
на услуги за 
социално 
включване - 66 

Подпомагане на 
семейства с деца 

Предоставяне на семейни помощи 
за деца по реда на ЗСПД 

 Към септември са изплатени семейни 
помощи за деца по ЗСПД в размер на 
379,4 млн.лв. 

Изплащане на семейни помощи за деца. Постоянен 
срок 

2016 г. – 
2018 г. 568 
млн. лв. 

Дял на децата 
в риск от 
бедност преди 
и след социал-
ни трансфери 
(40.4% и съот-
ветно 25.4%) – 
намаление с 
15 пр.п за 
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2015 г. 

Осигуряване на 
достъп до соци-
ални услуги в 
общността и 
продължаване 
процеса на 
деинституциона-
лизация 

Разкриване на нови социални услу-
ги в общността за деца и семейства, 
възрастни хора и хора с увреждания 
и премахване на институционалния 
модел на грижа 

Януари 
2016 г. 
 
 
 
 
2016 г. 
 
 
 
2015 г. 
 
 
 
 
Август 
2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октомври 
2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февруари 
2015 г. 

Приет актуализиран План за действие с 
РМС № 859/13.10.2016 г.  
 
 
 
 
Разработване на проект на План за дейст-
вие към Националната стратегия за дъл-
госрочна грижа 
 
Операция „Приеми ме 2015“ по ОП РЧР 
2014-2020 г. е в процес на изпълнение. 
Към септември 2 364 деца са настанени в 
приемна грижа. 
 
Стартирала операция „Повишаване на 
капацитета на служителите в сферата на 
закрилата на детето, социалните услуги и 
социалното подпомагане", ОП РЧР 2014-
2020 г. 
 
Стартирала операция „Нови стандарти за 
социални услуги" по ОП РЧР 2014-2020 г; 
разработен проект на План за действие. 
 
 
Процедура „Независим живот“ по ОП РЧР 
2014-2020 г. стартира през май 2015 г. с 
конкретни бенефициенти общините и 
районите на общини. Проектни предло-
жения се подаваха в рамките на  4 срока 
за кандидатстване (10 юни 2015 г.; 10 юли 
2015 г., 6 януари 2016 г. и 9 май 2016 г.). 
Общият брой на подадените проектни 
предложения от общини и райони на 
общини е 294. Сключените договори са 
293 на обща стойност 143 млн.лв. Община 
Мъглиж е отказала сключването на дого-
вор, а 3 общини, нямат подадени проект-
ни предложения – Сухиндол, Ковачевци и 
р-н Панчарево (София). 
 
 
Одобрена ОПРР 2014-2020. 

Предстои разписването на конкретни 
проекти и мерки за обезпечаване про-
дължаването и финализирането на 
процеса на деинституционализация на 
грижата за деца. 
 
Предстои финализирането на проекта на 
План за действие за периода 2016-2020 г 
за изпълнение на Националната страте-
гия за дългосрочна грижа. 
Операцията е в процес на изпълнение. 
 
 
 
 
Операцията е в процес на изпълнение 
 
 
 
 
Проект „Нови стандарти за социални 
услуги“ в рамките на Операцията е в 
процес на изпълнение, като срокът за 
неговото изпълнение бе удължен до 
края на 2017 г. 
 
Към септември 23 886 лица с уврежда-
ния и лица над 65 г., в невъзможност за 
самообслужване, получават услуги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предстои публикуване на Насоки за 
кандидатстване по ПО 5 „Регионална 
социална инфраструктура“ на ОПРР 2014-
2020, през януари 2017 г. за деца и през 
юни 2017 г. за възрастни и изпълнение 
на проекти 

Декември 
2016 г. 
 
 
 
 
2018 г. 
 
 
 
2019 г. 
 
 
 
 
2017 г. 
 
 
 
 
2018 г. 
 
 
 
 
 
2023 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОП РЧР – 
51.6 млн.лв. 
 
 
 
 
ОП РЧР – 28 
млн.лв. 
 
 
 
ОП РЧР – 2 
млн.лв. 
 
 
 
 
 
 
ОП РЧР – 
150 млн.лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПРР 2014-
2020 - 99 
млн. лв. 

1.Разработен 
проект на План 
за действие -1; 
 
 
 
2.Разработен 
проект на План 
за действие - 0 
 
Деца и младе-
жи, получава-
щи социални и 
здравни услуги 
в общността, 
след извежда-
нето им от 
институция – 
200 
 
Брой служите-
ли, придобили 
квалификация 
при напускане 
на операцията 
– 7 300. 
 
 
Брой въведени 
нови и/или 
актуализирани 
процеси и 
модели за 
планиране и 
изпълнение на 
политики и 
услуги – 1 
 
Участници с 
увреждания и 
участници над 
65г., в невъз-
можност за 
самообслуж-
ване, с подоб-
рен достъп до 
услуги – 14 000 

Усъвършенства-
не на норматив-
ната уредба в 
областта на 

Усъвършенстване на нормативната 
уредба в областта на социалните 
услуги за усъвършенстване на сис-
темата за финансиране и предоста-

2015 г.  Към края на октомври  проектът на ЗСУ е в 
процес на разработване. 

Приемане на Закона от МС и НС и обна-
родването му в ДВ. 

ноември 
2016 г. 
(разработ-
ване на 

 Разработен 
проект на 
Закон - 0 
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социалните 
услуги 

вяне на социалните услуги, на 
планирането и качеството на услу-
гите и за разработване на системи 
за мониторинг и контрол на ефек-
тивността на услугите. 

проект на 
Закон) 

Гарантиране на 
социална защита 
на уязвимите 
групи от населе-
нието 
 

Осигуряване на социална защита на 
най-нискодоходните и рискови 
групи от населението чрез предос-
тавяне на социални помощи. 
Изготвяне на Концепция за нов 
модел на социално подпомагане. 

2016 г. През юли е направена промяна в Наредба 
№ РД 07-5 от 16.05.2008 г. за условията и 
реда за отпускане на целева помощ за 
отопление по отношение недопускане 
отпадането на пенсионери, които са полу-
чавали целева помощ за отопление, от 
Програмата за целево енергийно подпо-
магане и през предстоящия отоплителен 
сезон само поради осъвременения размер 
на пенсията им. 
През октомври беше разработен Проект 
на ПМС за изменение и допълнение на 
Правилника за прилагане на ЗСП в частта, 
отнасящи се до социалните помощи. 

След приемането на нов ЗСУ и в случай 
на възникнала необходимост ще се 
предприемат мерки съответни действия 
за актуализиране на нормативната уред-
ба, отнасяща се до социалните помощи. 

Декември 
2017 г. 

Размер на 
социалните 
помощи за 
2016 г. – 
148.5 
млн.лв. 

Към 30.09 
размерът на 
изплатените 
социални 
помощи е 94.3 
млн.лв. 

Подобряване 
достъпа до 
пазара на труда 
за хората с ув-
реждания 

Интегрирането на хората с увреж-
дания и на уязвимите групи  
 

Q1 2016 г. Операция „Активно включване“ беше 
отворена за кандидатстване на 16.08.2016 
г. Крайният срок за подаването на проект-
ните предложения е 31.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предстои оценка на подадените проект-
ни предложения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОП РЧР - 20 
млн.лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участници на 
възраст над 
29 г., започна-
ли работа, вкл. 
като самонае-
ти, при напус-
кане на опера-
цията – 500; 
Неактивни и 
безработни 
участници, 
започнали да 
търсят работа 
или имат 
работа, вкл. 
като самостоя-
телно заети 
лица, след 
осигурена 
грижа за дете 
– 500;  
Участници с 
увреждания 
над 18 г., 
започнали да 
търсят работа 
или имат 
работа, вкл. 
като самостоя-
телно заети 
лица – 500; 
Участници с 
увреждания 
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Операция „Развитие на социалното пред-
приемачество“ беше отворена за канди-
датства-не на 12.10. Крайният срок за 
подава-нето на проектните предложения е 
05.01.2017 г 

В процес на прием на проектни предло-
жения. 

2019 г. ОП РЧР – 15 
млн. лв. 

над 18 г., 
получаващи 
услуги – 900 
Брой подкре-
пени коопера-
тивни предп-
риятия и пред-
приятия на 
социалната 
икономика, 
продължили 
дейността си 6 
месеца след 
приключване 
на операцията 
- 35; Неактивни 
или безработ-
ни участници в 
заетост след 
приключване 
на операцията 
- 240 
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3 МЕРКИ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО 

УСКОРЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА 

Табл. 13 

Област на политиката Наименование на мярката Отговорна  
институция 

Засилване на надзора в не-
банковия финансов сектор 

Преглед на активите на пенсионните фондове и преглед на застрахо-
вателния пазар 

КФН 
Цялостен преглед на законодателството, регламентиращо дейността 
на пенсионните фондове 

Цялостно описание на структурата на собствеността на пенсионните 
фондове 

Доходи от труд и жизнен 
стандарт 

Съставяне на насоки и критерии за определяне на МРЗ в консултация 
със социалните партньори 

МТСП 

Подобряване ефективността 
на системата на здравеопаз-
ване 

Провеждане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ чрез 
електронна платформа 

МЗ 

Правна уредба по несъстоя-
телността 

Цялостен анализ на уредбата на търговската несъстоятелност и по-
добряване на механизмите за стабилизация преди несъстоятелност 

НС 

Подобрява-не условията на 
живот на уязвимите групи 

Въвеждане на механизъм за защита на уязвими потребители на елек-
троенергия 

МЕ и МТСП 

 

4 МЕРКИ, ЧИЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ Е ПРИКЛЮЧИЛО 

Табл. 14 

Област на политиката Наименование на мярката Отговорна  
институция 

Банков надзор ПКА и СТ на целия банков сектор БНБ 

Банкова несъстоятелност Въвеждане на института на временния синдик при банкова несъстоя-
телност 

БНБ 

Предучилищно и училищно 
образование 

Осигуряване на необходимите условия и предпоставки за правилното 
прилагане на ЗПУО чрез по-ясна и работеща нормативна уредба 

МОН 

Подобряване на бизнес сре-
дата 

Повишаване на прозрачността и предвидимостта на процеса по въз-
лагане на обществени поръчки в МВР 

ЦППКОП и МВР 

Заетост Изпълнение на НПДЗ за 2016 г. МТСП 

Подобряване на качеството на 
медицинската експертиза и ЕР 

Цялостен анализ относно възможни корупционни практики и мерки 
за превенция в тази област 

ЦППКОП, МТСП и 
МЗ 

 


