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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на РМС № 396 от
20.07.2017 г., с което се определя механизмът за координация и наблюдение
на структурни реформи в рамките на Европейския семестър, в т.ч. ежегодното
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 2017 г., за периода 1 май–31 октомври 2017 г. и рисковете, които стоят пред тяхното изпълнение, според заложените в програмата срокове. Отчетната информация обхваща мерки, адресиращи препоръките
на Съвета на ЕС от 11 юли 2017 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 остават четири, като до голяма степен припокриват препоръките от 2016 г. Препоръките се
фокусират основно върху областите с макроикономически дисбаланси – борба
с неформалната икономика, в частност с недекларираната заетост, банков и
небанков финансов сектор, активни политики на пазара на труда, както и върху социалната политика и обществените поръчки.
В изпълнение на т. 6 от РМС № 396 от 20 юли 2017 г., МС с Решение №
476 от 21 август 2017 г. одобри актуализация на мерките в отговор на Препоръката на Съвета от 2017 г. В Приложение № 1 към актуализираната НПР за
2017 г. са включени шест нови мерки и са актуализирани три. В настоящия отчет е представена информация за напредъка в изпълнението на мерките, съдържащи се в приведеното в съответствие Приложение № 1 към НПР за
2017 г.
Отчетната информация в доклада е предоставена от компетентните министерства и ведомства, като е обобщена от дирекция „Икономическа и финансова политика” в МФ. В доклада за всяка препоръка, национална цел, както и за отделните политики, насочени към повишаване конкурентоспособността на икономиката, е отчетен напредъкът в изпълнението на мерките и са отразени евентуални рискове от забавяне или неизпълнение.

5

1 НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ,
АДРЕСИРАЩИ СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ОТ
2017 Г.
1.1 Изпълнение на специфичните препоръки на Съвета от 2017 г.,
адресиращи макроикономическите дисбаланси
1.1.1 Специфична препоръка 1
Да продължи да подобрява събирането на данъците и спазването на данъчното законодателство, включително чрез цялостен пакет от мерки за периода след 2017 г. Да ускори прилагането на мерките за намаляване на размера на неформалната икономика, по-специално на недекларирания труд.
 Обзор на изпълнението на политиката
Изпълнението на препоръката се осъществява чрез прилагане на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване
на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 (ЕНС) и на Плана за действие към нея. Изпълнението е обект на междуинституционален подход за координация и се наблюдава посредством
система от индикатори за мониторинг и оценка.
Към края на октомври изпълнението на данъчните приходи е 87.5 % спрямо плана за 2017 г. Ръстът спрямо същия период на предходната година е 8.1 %. Очакваното изпълнение на данъчните приходи за 2017 г. е 105.4 % спрямо разчета към ЗДБРБ за 2017 г., като номиналният ръст спрямо отчета за
2016 г. се очаква да бъде 8.3 %. Прогнозата на данъчните постъпления за 2018 г. е за ръст от 5.2 %, а
тази за 2019 г. от 5.8 %, съпоставено със сумата на очакваните данъчни приходи съответно за 2017 и
2018 г.
С най-голям принос за подобряване спазването на данъчното законодателство и намаляване
дела на сивата икономика са мерките:
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намаляване на нормативно регламентирания праг на плащанията в брой от 15 хил. лв. на 10
хил. лв.
въвеждане на цялостен контрол върху процеса, свързан с доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител и обмен на данни между информационните системи;
прилагане на механизъм, насочен към предотвратяване на възможностите за злоупотреби и
данъчни измами с ДДС при търговията с течни горива;
развиване и усъвършенстване на фискалния контрол върху движението на стоки с висок
фискален риск (СВФР), чрез разширяване на обхвата на стоките с висок фискален риск, откриване на нови фискални пунктове, задължително обезпечение при доставки на стоки от
рискови лица и други;
удължаване на срока за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури;
засилване на контрола върху транспортните средства и съдовете за транспортиране на
енергийни продукти, чрез използване на глобалната система за позициониране и средствата за измерване и контрол по предназначение в работния им обхват;
събиране на просрочени задължения от изпълнители по договори с разпоредители с бюджет;



постоянен мониторинг спрямо длъжници с просрочени задължения в размер над 100 хил.
лв. (200 хил. лв. за Териториална дирекция на НАП София-град) и провеждане на телефонни
кампании.

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 недекларирания труд.
Основните резултати от осъществените контролни дейности и мерки от страна на ИА ГИТ и приходните администрации се отнасят до нивото на приходите от ДДФЛ и осигурителни вноски. Очакваното изпълнение за 2017 г. е ръст на постъпленията с 12.4 % за ДДФЛ и с 13.8 % за приходите от осигурителни вноски.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
Единната националната стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със
сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015 —2017 г. се
оказва полезен инструмент за подобряване на координацията и ефективността на органите.
Усилията за подобряване на събирането на данъците продължават, в резултат на което се наблюдава подобрение в спазването на данъчното законодателство, както и известно намаляване на дела
на неформалната икономика и недекларирания труд.
Необходимо е усилията на приходните администрации да продължат с планираните в актуализираната СБП 2018-2020 темпове. Затова ще допринесе и Докладът с оценка по прилагането на ЕНС за
2017 г. Анализът на въздействието на мерките ще бъде основа за точното планиране и насочване на
бъдещите мерки за спазване на данъчното законодателство.
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Табл. 1: Мерки, адресиращи СП 1 (част 1 от Приложение 1)
Област на
политика

1
Данъчна
политика

Наименование
на мярката

2
Подобряване
събирането на
данъците и
спазването на
данъчното законодателство

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

Начална
дата

Актуално състояние
(към 31 октомври 2017 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението й (след 31 октомври 2017 г.)

Крайна
дата

3

4

5

6

7

Изпълнение на мерките от Плана за
действие към Единната национална
стратегия (ЕНС) за повишаване на
събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и
намаляване на разходите за спазване на законодателството за периода
2015-2017 г.
Осигуряване на цялостен пакет от
мерки за подобряване събираемостта на данъците и спазването на
данъчното законодателство за периода след 2017 г.
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2017 г.

Приет е ежегоден доклад с отчет за
изпълнение на мерките от Плана за
действие към ЕНС за 2016 г.
Извършена е актуализация на Плана за
действие към ЕНС.
Осъществено текущо наблюдение за
степента на изпълнение на мерките.

Продължава изпълнението на мерките и 2020 г.
дейностите от Плана за действие към
ЕНС, съобразно заложените в плана
срокове. Докладът с оценка по прилагането на ЕНС за 2017 г. ще бъде изготвен
до края на март 2018 г.

Осигуряване на цялостен пакет от мерки 2018 г.
за периода след 2017 г. чрез удължаване
срока на действие на Стратегията с още
една година. В рамките на удължения
срок ще бъде обсъдена възможността за
разработване на нова стратегия в областта на данъчната политика, която да
отговаря на постигнатите резултати и
новите предизвикателства след 2018 г.

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

9
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Подобрена
събираемост
на приходите
и облекчаване на административните процедури.

1/ Стойност на
установени
щети/ нарушения;
2/ Ръст на
погасени задължения,
изплатени
възнаграждения на работници;
3/ Намалени
разходи за
изпълнение на
задълженията
от гражданите
и бизнеса.
За периода
01.05.31.10.2017 г. по
реда на ЗАДС и
ЗМ са предотвратени щети в
размер над
8,25 млн. лв.
(570 хил. лв. от
етилов алкохол, 6,2 млн.
лв. от цигари,
1,32 млн. лв. от
тютюн, 158 хил.
лв. от енергийни продукти).
Установени са
задължения за
акциз в размер
над 694 хил. лв.
и лихви за
просрочие над 64 хил. лв.
Образувани са
37 досъдебни
производства с
предмет акцизни стоки.
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3

4

5

6

7

9
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Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни
услуги.

2017 г.

Усъвършенстване на Електронните
услуги за подаване на данъчни и осигурителни декларации и формуляри по
Интернет с КЕП и ПИК във връзка с измененията на материалното законодателство по ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, КСО,
ЗДЗП и КТ и съответните наредби и
правилници. Разработени и внедрени са
нови е-услуги предназначени за клиентите на администрацията.

Мярката е постоянна и е в процес на
изпълнение

Постоянен

Подобрена
събираемост
на приходите
и облекчаване на административните процедури.

Годишно НАП
разменя с
клиентите
общо над 100
млн. електронни документа,
което спестява
на бизнеса и
гражданите
пряко над 300
млн. лв. административни
разходи. НАП
ежегодно
обслужва над
5,4 млн. клиенти.

Повишаване на дела на информацията, обменяна по служебен път с
други държавни структури, включително и във връзка с прилагането на
комплексно административно обслужване. Осигуряване на достъп до
бази данни и информационни системи на други институции.

2017 г.

Разработени са нови електронни услуги,
предназначени за другите администрации, които осигуряват възможност на
техни служителите да получават информация, необходима за изпълнение на
преките им служебни задължения. Над
15 са електронните услуги, които НАП
предоставя на другите администрации и
ведомства, с които се обменя информация по служебен път.
НАП предоставя през централния компонент за достъп до регистрите на административните органи (RegiX), чрез
присъединени регистри две справки,
предназначени за ползване от други
администрации заявили пред ДА ЕУ
желание за включване към средата за
междурегистров обмен.

Мярката е постоянна и е в процес на
изпълнение

Постоянен

Подобрена
събираемост
на приходите
и облекчаване на административните процедури.

Над 160 000 са
намалели
посещенията в
офисите на НАП
от страна на
клиентите,
следствие на
въведеното
комплексно
административно обслужване и електронния обмен
на информация
с други институции.

Облекчаване на административните
процедури и изисквания, свързани с
деклариране и плащане на задължения на юридически и физически
лица.

2017 г.

От началото на март 2017 г. стартира
автоматична оценка на случаите и прилагане на опростена процедура по
възстановяване на надвнесени суми по
годишната данъчна декларация по чл.50
от ЗДДФЛ за физическите лица. Възстановяването се извършва в съкратен срок
без извършване на проверка или ревизия.

Мярката е постоянна и е в процес на
изпълнение

Постоянен

Повишена
удовлетвореност на клиентите на
НАП , подобрена събираемост на
приходите и
облекчаване
на административните
процедури.

Съкращаване
на срока за
възстановяване, като не е
необходимо
лицето да
посещава офис
на НАП, да
представя
допълнителни
документи,
както и да
подписва нови.

Разширяване на обхвата и усъвършенстване на механизма за осъщес-

2017 г.

Изграден капацитет за осъществяване на Извършване на проверки на транспортни Постояфискален контрол: след включването на средства, превозващи стоки с висок
нен

Намаляване
на щетата от

Предприети са
обезпечителни

9

1

2

3
твяване на фискален контрол върху
стоки с висок фискален риск. Предстоящо включване на акцизни стоки в
списъка на стоки с висок фискален
риск.
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4

5
митническите бюра в цялата страна
фискалните пунктове станаха 233, позиционирани на ГКПП и във вътрешността
на страната, на територията на големите
борси и тържища. Има действащи мобилни екипи и оперативен център.
Извършени са общо 161 251 проверки на
транспортни средства, като на 49 977 от
тях са поставени технически средства за
контрол.
Действа междуведомствен координационен център за противодействие на
контрабандата и контрол на движението
на рискови стоки и товари (ПМС
№89/16.04.2015 г.) с непрекъснат режим
на работа, осигуряващ взаимодействието и координацията между ГДБОП, ГД
„НП“ и ГД „ГП“ на МВР, ДАНС, АМ, НАП и
ИААА.
Извършени са документални проверки
на ГКПП на ЗЛ превозващи "карго" стоки
- 896 проверки. Оказано съдействие от
мобилни екипи на финансов контрол на
място на получаване/разтоварване на
"карго" стоки и наложени обезпечителни
мерки съгласно чл. 40 от ДОПК на 458
ЗЛ.
Извършени са 59 проверки на горива и
съответно наложени обезпечения по чл.
40 от ДОПК.

6
фискален риск.
Използване на технически средства за
контрол.
Налагане на обезпечителни мерки.
Разкриване на нови фискални пунктове
на ГКПП.
Разкриване на нови фискални пунктове
за контрол във вътрешността на страната.
Допълване на списъка на стоки с висок
фискален риск.
Усъвършенстване организацията на
работа по осъществяване на фискален
контрол.
Взаимодействие с румънската данъчна
администрация по граничните контролни пунктове, относно рискови стоки и
товари.

7

9

10

измами,
свързани със
стоките с
висок фискален риск.

действия в 679
случая. Общата
стойност на
наложените
обезпечения е
в размер на
5 985 122 лв.
Изоставената
стока в полза
на държавата е
на обща стойност 55 746 лв.
Издадени 59
АНП с обща
стойност на
наложените
глоби 78 150
лв.
Възложени са
46 бр. ревизионни производства и 106
бр. проверки за
установяване
на факти и
обстоятелства,
в резултат
осъществен
фискален
контрол.
Ръст на декларираната данъчна основа
на ВОП от
лицата осъществили ВОП на
стоки с висок
фискален риск
към октомври
2017 г. с 200.8
млн. лв.
(17,2%).
ръст на приходите от данъци
и задължителни осигурителни вноски на
лицата осъществили ВОП на
стоки с висок
фискален риск
към октомври
2017 г. –

Брой установени случаи
на злоупотреби при
търговията
със стоки с
висок фискален риск.
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36,3 млн. лв.
(12,3%).

Сегментиране на подходите за
събиране на просрочени публични
задължения според класифицирани
по поведение и вид на задължените
лица и категоризацията им.

2017 г.

През 2017 г. е надградена функционалността в Управленската информационна
система на НАП за извеждане на едно
място на основната информация за
даден длъжник – създадени са критерии
за обособяване на отделни групи
/подгрупи на длъжници, показващи
сходни характеристики и поведение.
Към момента реализираните промени се
тестват;
Отправено е искане за подкрепа по
Програма за подкрепа на структурните
реформи за периода 2017-2020 г. с
предмет: „Промяна на подхода за събиране на просрочени публични вземания“. След одобрение е стартиран проект, чиято цел е:
 проучване на добри практики във
връзка с внедряването на модерни
техники и инструменти в сферата на
събирането на задължения; и
 създаване на ресурс в НАП за извършване на усъвършенствани анализи за
оценка на поведението на длъжници.

Надграждане на функционалността в
Управленската информационна система
на НАП за извеждане на едно място на
основната информация за даден длъжник и сегментиране на задължените
лица в групи в зависимост от желанието
и възможностите на лицата за плащане
на дълга, с оглед прилагането на найподходящите, ефективни и адекватни
методи и процедури за събиране на
публичните задължения;
Разработване на единни правила относно подходите за събиране на просрочени публични задължения в зависимост
от профила на длъжника.

Постоянен

Подобрена
събираемост
на приходите
и облекчаване на административните процедури.

В резултат на
прилаганите
нови подходи
за събиране на
публични
вземания, към
30.09.2017 г.
делът на задълженията,
погасени в
срок, се е
увеличил с
1,8 %, спрямо
30.09.2016 г.
Отчетен е 8,5
%-тен ръст към
30.09.2017 г.
спрямо същия
период на 2016
г. на общата
събираемост на
просрочените
публични
задължения за
данъци, задължителни
осигурителни
вноски и глоби/имуществен
и санкции,
наложени от
органите на
НАП.

Ранно прилагане на способи, стиму- 2017 г.
лиращи доброволното плащане на
просрочени задължения - изпращане на уведомителни и предупредителни електронни съобщения до
лица с нововъзникнал дълг и/или
осъществяване на телефонен контакт
за поемане на ангажимент за плащане.

Изпратени са електронни уведомления
до над 107 хил. задължени лица (с 21 %
повече лица спрямо 2016 г.). 41 % от
лицата са погасили изцяло задълженията си.
Осъществен е телефонен контакт с
60 хил. задължени лица.

Мярката е постоянна и е в процес на
изпълнение

Постоянен

Подобрена
събираемост
на приходите
и облекчаване на административните процедури.

Постъпилите
суми в бюджета в резултат от
мярката, са в
размер на
близо 166 млн.
лв.

Осъществяване на постоянен мони- 2017 г.
торинг на длъжници с най-големи
просрочени задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски.
Мярката включва провеждането на
персонални срещи от страна на

В резултат на извършваното наблюдение Мярката е постоянна и е в процес на
изпълнение
дългът на лицата, обект на мониторинг
(на национално и на териториално ниво)
е намалял през първите девет месеца на
годината с близо 372,9 млн. лв. Броят на

Постоянен

Намален
брой на
некоректните
длъжници.

Дългът на
лицата, обект
на мониторинг
е намалял през
първите девет
месеца на

Намаляване

11

1

2

3

4

директорите на ТД на НАП в цялата
страна с лицата, с цел поемане на
изрични ангажименти, ефективно
наблюдение на поетите от длъжниците ангажименти и навременен
контрол за третирането им от страна
на компетентните органи.
Изпълнение върху вземанията на
длъжници от разпоредители с бюджет.
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7

лицата, погасили изцяло просрочените
си публични задължения е 1 066.

2017 г.

Постъпилите суми в периода 01.01 31.10.2017. г. в резултат от прилагане на
мярката са в размер на 179,4 млн. лв.

9
на размера
на непогасения дълг.

Мярката е постоянна и е в процес на
изпълнение

Постоянен

10
годината с
близо 372,9
млн. лв.

Подобрена
Постъпилите
събираемост суми в периода
на приходите. 01.01 31.10.2017. г., в
резултат от
прилагане на
мярката са в
размер на
179,4 млн. лв.

1.1.2 Специфична препоръка 2
Да предприеме последващи мерки по прегледите на финансовия сектор, по-специално по отношение на презастрахователните договори, надзора на групово равнище, активите с трудно
определима стойност и експозициите към свързани лица. Да подобри банковия и небанковия
надзор посредством изпълнението на подробни планове за действие в тясно сътрудничество с
европейските органи. Да улесни намаляването на все още високото равнище на необслужвани
заеми на предприятията, като се основава на пълен набор от инструменти, включително
чрез ускоряване на реформата на нормативната уредба за обявяване в несъстоятелност и
чрез насърчаване на функциониращ вторичен пазар за необслужвани заеми.
 Обзор на изпълнението на политиката
Банков сектор
Препоръката на БНБ за подобряване на вътрешните политики и процедури беше адресирана поспециално към банки, идентифицирани след прегледа на качеството на активите и стрес теста през
2016 г. с оглед засилване на тяхната устойчивост на шокове. Тези банки изпълняват три групи мерки,
ориентирани към намаляване на риска, подобряване на управлението и увеличение на капитала.
Банките работят по подобряване на техните вътрешни политики и процедури и се подготвят за
влизането в сила от януари 2018 г. на новия МСФО 9. БНБ провежда преглед на степента на готовност
на банките. Новите правила на МСФО 9 за провизиране на очакваната кредитна загуба от обезценка
на финансови активи могат да доведат до по-високи провизии за обезценка.
Небанков финансов сектор
КФН, в сътрудничество с ЕОЗППО, изготви план за действие, насочен към реформиране на надзора в небанковия финансов сектор. Планът се основава на някои слаби места, установени при прегледа на качеството на активите на пенсионните фондове и прегледа на балансите на застрахователните компании, както и въз основа на констатациите от Програмата за оценка на финансовия сектор
(FSAP), извършена от MВФ и СБ.
НС прие ЗИД на КСО1. Промените включват по-широка дефиниция за свързани лица в съответствие с международните стандарти, мерки за подобряване на процеса на вземане на решения, допълнителни правомощия, както и стъпки за осигуряване на финансовата независимост на КФН от държавния бюджет.
Правна уредба по несъстоятелността
Приетите през декември 2016 г. промени в Търговския закон са в сила от 1 юли 2017 г. С тях се
въведе процедура, даваща възможност за споразумение, постигнато преди откриване на производството по несъстоятелност, с което да се договори преструктуриране на задълженията, да се създадат
условия за оздравяване и стабилизация на предприятието и за продължаване на дейността му.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
Банков сектор
В областта на банковия надзор се наблюдава напредък, като предстои пълното прилагане на някои мерки. В процес на изпълнение са ключови мерки, в това число финализиране на прегледа на
ръководството за надзор и оценка. Дефинираните мерки за банките, които бяха идентифицирани след
прегледа на качеството на активите и стрес теста през 2016 г., са до голяма степен изпълнени.
Небанков финансов сектор
Пълното и своевременно прилагане на плана за действие, насочен към реформиране на надзора в небанковия финансов сектор е важна стъпка за засилване и осигуряване на адекватен надзор.

1

Обнародван в ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г.
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Внесените в НС законодателни промени ще осигурят достатъчно финансиране на КФН за укрепване и разширяване на надзорните практики, като ще спомогнат за привличане на опитни професионалисти в КФН.
КФН очаква дружествата да направят необходимите корекции, включително укрепване на капитала си до края на 2017 г., и се ангажира да предприеме коригиращи мерки в случай на несъответствие. Своевременното прилагане на тези мерки ще има важни последици за цялостния напредък в укрепването на застрахователния сектор. В случаи, в които застрахователни предприятия разчитат на
преходните мерки съгласно рамката на "Платежоспособност II"2 ,надзорният орган ще трябва да гарантира, че до края на преходния период те ще разполагат със солидни и надеждни планове за изпълнение на специфичните изисквания в съответствие с рамката.
Улесняване процеса по намаляване на необслужваните заеми
През март 2017 г. ЕЦБ публикува Ръководство с указания за банките от еврозоната за справяне с
необслужваните кредити, в което от институциите се изисква да разработят вътрешни стратегии за
справяне с необслужваните кредити върху техните баланси. Указанията ще се прилагат и за дъщерните дружества на банките от еврозоната, които оперират в България. БНБ планира да разшири обхвата
им и към банки, собственост на местни лица. По този начин ще се осигурят равни условия за дъщерните дружества на банките от еврозоната, които оперират в България и тези, собственост на местни лица.
Предстои БНБ да издаде инструкциите до банките за справяне с необслужваните кредити възможно
най-скоро.
Правна уредба по несъстоятелността
Все още липсват някои елементи, с които се характеризира една напълно функционираща рамка
- механизми преди обявяване на неплатежоспособност, освобождаване от задължения, втори шанс за
еднолични търговци и др.
Необходими са и допълнителни усилия, за да се гарантира, че новата процедура за преструктуриране изпълнява целите си. Необходимо е време, за да се оцени дали обученията на съдии, организирани в периода преди 1 юли 2017 г., са достатъчни, за да могат съдиите да прилагат адекватно новата процедура. В тази връзка, следва да започне да се събира информация за броя на делата, подадени
и завършени по новата процедура, както и за продължителността им. Необходим е и мониторинг на
ефективността на съдиите по прилагането на новата процедура.
Новата процедура остава сравнително неизвестна, особено за по-малките предприятия, които
могат да се възползват в най-голяма степен от нея.

2

Въведена в националното законодателство от януари 2016 г.
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Табл. 2: Мерки, адресиращи СП 2 (част 2 от Приложение 1)
Област на
политика

Наименование
на мярката

1

2

Засилване
на надзора
и законодателството в банковия сектор

Наредби, вътрешни правила и
наръчници,
регламентиращи
надзорната
дейност

Засилване
на надзора
и законодателството в небанковия
финансов
сектор

Преглед на действащото законодателство относно правомощията
на КФН

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

Начална
дата

Актуално състояние
(към 31 октомври 2017 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението й (след 31 октомври 2017 г.)

Крайна
дата

3

4

5

6

7

Разширяване на възможностите за
септемвналагане на надзорни мерки; прегри 2016 г.
лед на текущите наредби, вътрешни
правила и указания, регулиращи
надзорната дейност; изготвяне и
приемане на: Наръчник за инспекции на място; Наръчник за дейността
на дистанционен надзор; Наръчник
за специфични надзорни проверки, в
съответствие с най-добрите прилагани банкови практики (ЕЦБ, ЕБО и
други надзорни органи).

Извършване на цялостна оценка на
май
правомощията на КФН във връзка с
2015 г.
действащото законодателство, както
и стриктното и еднакво прилагане на
европейското законодателство от
националния регулатор.

Завършена е първа фаза на анализ на
въздействието на IFRS 9 (Q2 2017), както
и оценка на въздействието, свързана с
отпадане на преходни третирания по
Регламент 575/2013 (Q2 2017).

Финализиране на процеса по изготвяне Q 4
на нови вътрешни правила и указания,
2017 г.
регулиращи надзорната дейност; оценка
на въздействието на новите вътрешни
правила и наръчници.

Разширен е обхватът на предвидените в
Закона за кредитните институции надзорни мерки с въвеждането на възможността БНБ да разпореди смяна на одитор на банка и смяна на лица от висшия
ръководен персонал или други администратори на банка.

Приемане на мерки въз основа на констатации и препоръки от публикуваните
през май и юли 2017 г. Доклад и Технически документи от приключилата FSAP
оценка.

Изготвен е проект за промени в Закона
за кредитните институции по отношение
на експозициите към свързани с банката
лица и критериите за лицензиране.

Представяне на проекта за промени в
Закона за кредитните институции пред
съответните органи в рамките на установената процедура за приемане на нормативни актове

През май 2017 г. беше публикуван финалния доклад на МВФ за България по
програмата FSAP, както и „Технически
бележки относно застрахователния и
пенсионния надзор“ на СБ. В рамките на
прегледа на МВФ и СБ по FSAP беше
извършена цялостна оценка на правомощията на КФН във връзка с действащото законодателство, както и стриктното и еднакво прилагане на европейското
законодателство от националния регулатор.
Изготвени законодателни промени в
ЗКФН в резултат от прегледа с цел подобряване на правомощията на КФН.
Законопроектът е внесен в НС (сигнатура
№ 702-01-34 от 24.10.2017 г.).
Приет и обн., ДВ, бр. 53 от 4.07.2017 г., е
нов Правилник на КФН за устройството и
дейността на нейната администрация,
който отразява препоръките от двата
доклада.

Извършване на Втора фаза на анализ на
въздействието на IFRS 9 (Q3, Q4 2017).

средата
на 2017 г.

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

9

10

Съхраняване
на нивата на
съществуващите капиталови буфери
в системата и
запазване на
капацитета на
системата по
отношение на
финансовото
посредничество.

Повишаване на
ефективността
на банковия
надзор.

Гарантиране
осъществяването на ефективен
надзор.
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1

2

3

Засилване
на надзора
и законодателството в небанковия
финансов
сектор

Подобряване на
законодателството, регламентиращо допълнителното пенсионно осигуряване

Цялостен преглед на нормативната
уредба и изготвяне на изменения в
КСО за усъвършенстване на регламентацията на дейността по допълнително пенсионно осигуряване,
вкл. с оглед резултатите от прегледа
на активите на пенсионните фондове.

3

Обнародван в ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г.
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4
май
2017 г.

5
ЗИД на КСО е внесен в НС (сигнатура №
3
702-01-9 от 18.07.2017 г.) .

6

7
август
2017 г.

9

10
Усъвършенствана нормативна уредба.

1.1.3 Специфична препоръка 3
Да подобри насочването на активните политики по заетостта и интеграцията между службите по заетостта и социалните служби за групите в неравностойно положение. Да увеличи
предоставянето на качествено общо образование, по-специално за ромите. Да увеличи покритието на здравното осигуряване, да намали преките плащания от страна на пациентите и да
се справи с недостига на здравни специалисти. В консултация със социалните партньори да
състави прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата. Да подобри
обхвата и адекватността на минималния доход.
 Обзор на изпълнението на политиката
През отчетния период продължава изпълнението на дейностите, заложени в Националния план
за действие по заетостта за 2017 г., както и на мерките от Закона за насърчаване на заетостта и поспециално тези, насърчаващи наемането на продължително безработни лица. За активирането на
неактивни младежи, основна роля има Националната програма „Активиране на неактивни лица”, в
която са обединени специфични услуги, насочени към неактивните лица, предоставяни от: ромски и
младежки медиатори, психолози, кейс мениджъри, а не на последно място – споразумения за сътрудничество и провеждане на трудови борси.
В политиката за привличане на младежите на пазара на труда, както и за включване в обучение
на безработни лица, допринасят още и мерките, включени в ОПРЧР.
По нова национална програма за обучение и заетост на безработни лица „Работа“ се осигурява
заетост на безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда (продължително безработни, безработни младежи, както и безработни, които получават социални помощи или са с основно
и по-ниско образование и без професионална квалификация) в общини с висока безработица.
Продължава развитието на дейностите за интегрирано предоставяне на услуги по заетост и социално подпомагане в създадените 73 центрове за заетост и социално подпомагане.
С приемането на промени в Правилника за прилагане на ЗНЗ през октомври 2017 г. е регламентирано сключване на Споразумение за интеграция в заетост с всяко продължително безработно лице в
изпълнение на Препоръката на Съвета за интегриране на дълготрайно безработните лица на пазара на
труда. Споразумението е част от плана за действие и ще включва предложения на дирекция „Бюро по
труда“ към продължително безработното лице за ползване на конкретни посреднически услуги и за
насочване към услуги, предоставяни от други институции, с цел преодоляване на индивидуални бариери за интеграция на пазара на труда. Споразумението ще изисква и ангажимент от самите лица за
активно изпълнение на препоръките, включени в него.
За намаляване на регионалните несъответствия между предлагането и търсенето на труд са
направени изменения и допълнения на ППЗНЗ, с които ще се улесни териториалната мобилност на
безработните лица.
През 2017 г. МРЗ в страната е 460 лв., което представлява увеличение на размера й с 9.5% в
сравнение с предходната година. Решението е взето, без да се следва механизъм, който да отчита
икономическите и социалните развития в страната. С цел въвеждане на ясен механизъм за определяне на МРЗ през 2018 г. се очаква НС да ратифицира Конвенция 131 на МОТ за определяне на МРЗ. Към
момента е изготвен анализ за съответствието на националната законодателство с Конвенция 131.
Продължава и диалога със социалните партньори относно рамковото споразумение, като са разработени и три сценария за определяне размера на МРЗ.
За подобряване на системата за социална закрила в рамките на отчетния период са направени
промени в наредбата за отпускане на целева помощ за отопление на пенсионери, както и промяна в
реда за осигуряване на здравно лечение на лица без доход и имущество.
За осигуряване на достъп до качествено образование на деца и ученици са предоставени безвъзмездно над 540 хил. книжки и учебни комплекти. В курсове за ограмотяване са включени над 3
хил. души.
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С цел повишаване обхвата на децата и учениците в задължителна училищна възраст в образователната система, през юли бе създаден механизъм за съвместна работа на институциите за задържане
в образователната система на деца и ученици. От направените проверки е установено, че 52% от децата и учениците, обявени като необхванати, са в чужбина. Съвместната работа на институциите е спомогнала за връщането на 16 хил. деца и ученици в училище. За включване на групите в неравностойно
положение в образователната система продължават да се изпълняват операции по ОП НОИР и ОПРР,
както за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти, така и за усъвършенстване на
материалната база. Увеличено е заплащането в системата и е приета Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
За подобряване на механизма на ценообразуването на лекарствените продукти са изготвени
промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които са преминали публично
обсъждане. Предстои публикуването в ДВ и на промените в Наредба № 10 от 2009 г., с които са дефинирани продуктите, за които се дължат отстъпки и видовите отстъпки. В допълнение предстои и обществено обсъждане на проект на Постановление за регулиране на цените на лекарствените продукти.
Актуализирани са учебните програми за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с цел подобряване на условията за професионално развитие на здравните специалисти в
страната.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
Прилаганите програми и схеми насочени към дълготрайно безработните и младежите, изразяващи се в професионално обучение, преквалификация и временна заетост, са допринесли в голяма
степен за позитивните развития на пазара на труда. Въпреки това, с цел по-доброто насочване на активните политики е необходимо въвеждане на система, оценяваща тяхната ефективност и спомагаща
за взимането на решения за прилагане на нови или за доразвиване на съществуващи такива.
По отношение на минималната работна заплата все още липсва прозрачен механизъм за нейното определяне, въпреки постигнатия напредък с поставеното начало на ратифициране на Конвенцията
131 на МОТ.
Продължава прилагането на програми имащи за цел да гарантират социална защита на найуязвимите групи от населението, чрез предоставяне на социални помощи.
Необходимо е продължаване на усилията по въвеждане на модела на дуално обучение.
Електронното здравеопазване е важна крачка към повишаване на качеството и ефективността на
здравеопазването. В тази връзка е необходимо ускоряване на процеса по изграждане и въвеждането
й.
За осъществяване на ефективен контрол при финансиране на здравните дейности с публични
средства е необходимо да се актуализира Наредба № 2/2016 г. за определяне на основния пакет
здравни дейности, които се гарантират от бюджета на НЗОК, както и да се сключи национален рамков
договор за 2018 г.
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Табл. 3: Мерки, адресиращи СП 3 (част 3 от Приложение 1)
Информация относно предприети и планирани мерки
Област на
политика

Наименование
на мярката

Кратко описание на мярката

Начална
дата

Актуално състояние
(към 31 октомври 2017 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението й (след 31 октомври 2017 г.)

1

2

3

4

5

6

Активни
политики
на пазара
на труда

Изпълнение на
НПДЗ 2017 г.

7

9

10

януари
2017 г.

По програмата за обучение и заетост
на продължително безработни лица и
по насърчителната мярка по чл. 55в от
ЗНЗ през периода май-септември
2017 г. в заетост са включени 953
продължително безработни лица.
Изразходваните средства са в размер
на 5.63 млн. лв.

Включване в обучение и заетост на продекемвдължително безработни лица.
ри
От 1 октомври до края на годината по
2017 г.
програмата и по мярката от ЗНЗ се очаква
да бъдат изразходвани 2.72 млн.лв.

9.2 млн. лв.
от ДБ.
Към
30.09.2017 г
изразходваните
средства по
програмата
и мярката
от ЗНЗ са в
размер на
7.29 млн.
лв.

Осигурена заетост на
2 900 продължително безработни лица.
Към 30.09.2017 г. по
програмата и мярката в заетост общо са
включени 3 612
продължително
безработни лица, в
т.ч. в нова заетост
1 099 лица.

Изпълнение на
НПДЗ 2017 г. и на
Националния
план за изпълнение на Европейската гаранция за
младежта.

Изпълнение на мерки за активиране януари
на неактивни младежи от Нацио2017 г.
нална програма „Активиране на
неактивни“;
Изпълнение на програма и мерки за
обучение и заетост, вкл. стажуване и
чиракуване на безработни младежи
на възраст до 29 г.;

По Национална програма „Активиране
на неактивни лица”през периода майсептември 2017 г. в заетост са включени 32 безработни, в т.ч. ромски медиатори, младежки медиатори, мениджъри на случай и психолози. Изразходваните средства през периода са в размер на 0.74 млн. лв.

Активиране на икономически неактивни декемвмладежи, които не учат. Включване в
ри
обучение и заетост на безработни мла2017 г.
дежи до 29 г.
През периода октомври - декември
2017 г. остава да се изразходват средства
в размер на 0.47 млн. лв.

Мерки за активиране на неактивни младежи
по ОПРЧР.

Изпълнение на мерки за активиране
на неактивни младежи от операция 2015
„Активни“ по ОПРЧР.

В процес на изпълнение. От подадени- Продължаване изпълнението на проектте до момента отчети по сключените
ните дейности.
договори с бенефициентите е видно,
че общо по операцията към настоящия
момент са активирани 2 893 младежи,
като от тях 2 150 са на възраст 15-24 г.

1.8 млн. лв.
от ДБ.
Изразходваните
средства
към
30.09.2017 г
са в размер
на 1.14
млн. лв.
Изразходваните
средства
към
30.09.2017 г
са 6.34 млн.
лв.

1/ 3 000 активирани
младежи до 29 г.;
2/ 7 000 младежи до
29 г. включени в
обучение и заетост;
Към 30.09.2017 г. са
активирани 4 123
младежи.
Към 30.09.2017 г. в
заетост по мерки и
програми за младежи са включени
общо 3 092, в т.ч. в
нова заетост 1 496
младежи до 29 г.
3/ Неактивни участници от 15 до 29 г.
извън обучение или
образование – 8 700;
4/ Безработни лица
до 29 г. вкл.– наймалко 18 655;
5.1/ Неактивни
участници от 15 до
24 г. извън обучение
или образование –
8 000;
5.2/ Неактивни
участници от 25 до
29 г. извън обучение
или образование –

Интеграция на
продължително
безработните
лица на пазара
на труда чрез
включването им
в обучение и
заетост по програми и мерки от
ЗНЗ

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

Крайна
дата

Очакван
ефект, в
Показатели за ефект
т.ч. бюдже- с текуща и целева
тен
стойност

През периода май - септември 2017 г. През периода октомври – декември
по Програма „Старт на кариерата” и
2017 г. остава да се изразходват средства
насърчителни мерки от ЗНЗ за безрав размер на 1.85 млн. лв.
ботни младежи до 29 г. (чл. 36, чл. 36а,
чл. 41, чл. 41а) в заетост са включени
435 младежи до 29 г. Изразходваните
средства са в размер на 4,92 млн. лв.
Операция „Готови за работа“.

2016 г.

Утвърдени са Методика за идентифициране и активиране на неактивни
младежи и Ръководство за работа на
конкретния бенефициент по проекта.
Към 30.09.2017 г. по проекта вече се
изпълняват дейности по идентифици-

декември
2017 г.
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ране и активиране на младежи от
целевата група. По проекта вече са
идентифицирани първите 75 неактивни лица.
Младежка заетост.

20

2015 г.

Национална
програма за
обучение и
заетост на безработни лица
„Работа“

Целта на програмата е повишаване- септемвто на заетостта, знанията и уменията ри 2017 г.
на безработни в неравностойно
положение на пазара на труда от
общини с високо равнище на безработица. Програмата ще се изпълнява пилотно в 14 общини от областите Видин, Монтана и Враца, в които
безработицата е между 30 и 64%.
Безработните, които се нуждаят, ще
бъдат включени в курсове за ограмотяване или за придобиване на
квалификация по професия. По
програмата ще се осигурява работа
в частния сектор или към общините
в общественополезни дейности,
комунално-битово обслужване,
поддържане на недвижимо културно наследство или оказване на
услуги на населението.

Подобряване на
политиките на
пазара на труда

1. Операция „Повишаване ефективността на провежданата политика
по заетостта“.

август
2015 г.

2. Операция „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за
развитието на българската икономика сектори“.

юли
2016 г.

10
2 000.

Операцията е в процес на изпълнение. Продължаване изпълнението на проектОсновната цел е осигуряване на възните дейности.
можност за стажуване или обучение по
време на работа на младежите до 29годишна възраст. Изпълнение към
настоящия момент с натрупване: От
началото на изпълнението на проект
„Младежка заетост до този момент в
заетост са включени общо 13 897 лица.
Включване на продължително безработни, безработни младежи (до 29 г.), както
и на безработни, които получават социални помощи или са с основно и пониско образование и без професионална
квалификация в мотивиране за активно
търсене на работа.
Очакваното изпълнение от месец октомври 2017 г. до края на годината е 2 млн.
лв.

декември
2017 г.

2 млн. лв.

Осигурена заетост на
833 лица.

По операцията има сключен договор с
МТСП. Има проведена нетна оценка на
активната политика на пазара на труда,
финансирана със средства от ДБ.

Операцията е в процес на изпълнение.
Предстои обявяване на обществена
поръчка за изготвяне на средносрочни и
дългосрочни прогнози за развитието на
пазара на труда и бъдещото търсене и
предлагане на труд в България.В процес
на изпълнение на проектните дейности.

2019 г.

ОП РЧР – 34 1/ Заети лица в
848 300 лв. институциите на
пазара на труда,
обхванати в мерки
по програмата - наймалко 40 лица;

Операцията има сключен договор.
Обявена е обществена поръчка чрез
процедура на договаряне без предварително обявление съгласно чл. 79, ал.
1, т.3 от ЗОП. Проведени са преговори
за възлагане на обществената поръчка.

Предстои определяне на изпълнителя и
2018 г.
сключване на договор за възлагане на
изпълнението на обществената поръчка с
изпълнителя.

2/ Брой предприятия, получили подкрепа – 50;

Към 30.09.2017 г. в
заетост по програмата са включени 1 077
лица.

1

Интегриране на
социалните услуги и
активните
политики
по заетостта

2

3

4

3. Операция „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence”.

2015 г.

4. Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за
уязвимите групи на пазара на труда
и работодателите.

2015 г.

5. Операция „Бъдещето на труда“.

2017 г.

5

6

7

За периода януари - септември 2017 г.:
Заети лица в институциите на пазара
на труда, обхванати в мерки по програмата – 90 заети лица, включени в
дейностите по схемата.
За периода май – септември 2017 г.:
Заети лица в институциите на пазара
на труда, обхванати в мерки по програмата – 71 заети лица включени в
дейностите по схемата.
Операцията има за цел да разработи и
приложи комплекс от аналитични
инструменти за формиране на политики, свързани с очакваните промени в
сферата на организацията на труда,
заетостта, нововъзникващите „нови
форми на труд“, вследствие на интензивното навлизане на съвременните
ИКТ, иновациите, очакваните промени
в демографската ситуация в страната.

В процес на изпълнение на проектните
дейности.

2018 г.

Предстои подготовка на условия за кандидатстване по операцията.

2018 г.

Прието постановление за изменение и
допълнение на ППЗНЗ.
Наемане на безработни лица, насочени
от поделенията на АЗ към определен
работодател за работа в населено място,
отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес за период не
повече от 12 месеца.

9

10
3/ Заети лица в
институциите на
пазара на труда,
обхванати в мерки
по програмата - най –
малко 2 000 заети
лица включени в
дейностите по схемата.

2019 г.

Намаляване на
несъответствията
между предлагането и търсенето
на труд в регионален аспект

Насърчаване на териториалната
мобилност на безработни лица за
започване на работа (чл. 42, ал.3 от
ЗНЗ).

Изменение и допълнение на ППЗНЗ в
ДВ бр. 84 от 20 октомври 2017 г. Дефинирани са реда и условия за прилагането на мярката. На безработните
лица, заявили участие по мярката ще
се изплащат средства за направените
разходи за детска ясла, детска градина, ползване на интернет или наем на
жилище в населеното място по месторабота, отстоящо на повече от 50 км.
от населеното място по настоящ адрес,
вследствие на сключен договор по чл.
30б, ал. 1, т. 1 ЗНЗ.

2017 г.

480 хил. лв. Заетост на 400 безот ДБ.
работни лица.

Интеграция на
безработни на
пазара на труда
чрез включване в
обучение и
заетост по програми, мерки и
схеми, ОП РЧР

1.Процедура „Обучение на възраст- 2016 г
ни, преминали курсове за ограмотяване“.

Към 30 септември продължава ограИзпълнение на проектните
мотяването на лицата по ОП НОИР.
дейности.
След приключването се очаква насочване на лица към проектните дейности
по проекта по ОП РЧР.

2018 г.

10 млн. лв.

1/ Безработни с
ниска степен на
образование (под
средното - ISCED 3) –
6 600.

2.Операция „Ново работно място“ по ОПРЧР.

2015 г.

Общо по операцията са сключени 737
договора на стойност 122,4 млн.лв.
Съгласно отчетените от работодателите данни, до настоящия момента - 1
231 младежи до 29 г. са включени в
дейностите по операцията. От тях 525
лица са на възраст до 24 г. вкл.

Предстои сключване на договори с бенефициентите и изпълнение на проектните
дейности по операцията.

2018 г.

125 млн.
лв.

2/ Безработни и
неактивни участници
– най-малко 9 375
лица.

3. Операция „Центрове за заетост и
социално подпомагане“ (ЦЗСП).

2015 г.

По операцията има сключен договор.

В процес на изпълнение на проектните
дейности.

2017 г.

24 млн. лв.

3/ Брой въведени
нови и/или актуали-

В процес
на изпълнение.
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1

Доходи от
труд и
жизнено
равнище
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2

Механизъм за
определяне на
МРЗ

3

4

5

4. Операция „Обучения и заетост за
младите хора“.

2015 г.

За периода януари – септември 2017 г.:
- включени в заетост: 5 724
- включени в обучение: 563
За периода май – септември 2017 г.:
- включени в заетост: 3 727
- включени в обучение: 563

5. Операция „Обучения и заетост“.

2015 г.

За периода януари - септември2017 г.:
- включени в заетост: 4 288
- включени в обучение: 311
За периода май – септември 2017 г.:
- включени в заетост: 2955
- включени в обучение: 311

Концептуален проект на механизъм
за определяне на МРЗ.
Подготвителни дейности за стартиране на процедура по ратифициране на Конвенция 131 на МОТ за
определяне на МРЗ.

Изготвен анализ на националното
законодателство в съответствие с
Конвенция 131 на МОТ за определяне
на МРЗ.
В периода 17-19 октомври е проведена
техническа консултации по ратификацията на К131 на МОТ и трипартитно
обучение с експерти от централата на
МОТ в Женева. Заключението е, че има
съответствие на нормите на К131 на
МОТ с българското законодателство и
може да се пристъпи към ратификация.
Изготвени са нови предложения по
проекта на Рамково споразумение за
механизъм за определяне на МРЗ.
Разработени са нови сценарии на
механизъм и са обсъдени със социалните партньори.
През юли сценариите са обсъдени от
социалните партньори. Становищата и
предложенията са обобщени и е изготвен нов сценарии.
Предстои обсъждането му със социалните партньори.
През юни 2017 г. е направена промяна
в Наредба № РД 07-5 от 16.05.2008 г.

6

7

В процес на изпълнение на проектните
2018 г.
дейности. В резултат на дейността на 73те Центрове за заетост и социално подпомагане към 30.09.2017 г., 8 077 безработни лица на социално подпомагане са
устроени на работа (6 529 лица – на
първичен пазар на труда, 899 – по програми и мерки по ЗНЗ и 649 лица – по
схеми по ОП „РЧР”), 706 лица са включени в обучение, а над 14 301 са получили
услуги за активно поведение на пазара на
труда (ателиета за търсене на работа,
психологическо подпомагане, работа с
кейс-мениджър и др.).
В процес на изпълнение на проектните
2018 г.
дейности.

9

115 млн.
лв. (ЕСФ –
6,9 млн.
лв.; ИМЗ –
108,1 млн.
лв.)

81 млн. лв.
Общо - 355
млн. лв. по
ОПРЧР.

Изготвяне на пакет нормативни докумен- 2018 г.
ти за внасяне на решение в МС за одобряване от НС на законопроект за ратифициране на К-131.
Изготвяне на проект на ПМС за определяне на нов месечен размер на ГМД - 75
лв. Промяната ще влезе в сила от 01
януари 2018 г. Очакват се следните резултати:
- увеличаване с над 15% на размера на
месечните добавки за социална интеграция по ЗИХУ и помощите по ЗЗД;
- увеличаване размера на месечните
социални помощи /в зависимост от
конкретната конфигурация/, еднократната социална помощ, помощта за издаване на лична карта по реда на ЗСП с
около 15%;
- разширяване с над 5% на обхвата на
подпомаганите с месечни социални
помощи, целеви помощи за отопление,
целеви помощи за наем на общинско
жилище.

10
зирани процеси и
модели за планиране и изпълнение на
политики и услуги 1;
4/ Брой създадени и
работещи ЦЗСП –
минимум 40.

5/ Безработни участници от 15 до 29 г. –
23 000.
6/ Неактивни и
безработни лица над
29 г. – 7 400.
Подобряване на
системата за социална закрила на найуязвимите групи от
населението чрез
увеличаване с над
15% на размера на
социалните помощи
по реда на ЗСП,
Наредбата за отопление и ЗИХУ.

1

2
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4
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за условията и реда за отпускане на
целева помощ за отопление на пенсионери, получаващи помощ по Програмата за целево енергийно подпомагане. Очакваният резултат е да се компенсира нормативно регламентираното увеличение на доходите на пенсионерите, програмата за целево енергийно подпомагане да стане погъвкава и да се ограничи рискът от
отпадане на лица и семейства, които
са били бенефициенти на целева
помощ за отопление.
През септември 2017 г. е направена
промяна в ПМС № 17 от 31.01.2007 г.
за определяне на условията и реда за
разходване на целевите средства за
диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на
лица, които нямат доход и/или лично
имущество, което да им осигурява
лично участие в здравноосигурителния
процес, относно намаляване на административната тежест. Целта е синхронизиране на нормативната уредба и
практика със социалното подпомагане,
която е насочена към подобряване на
системата за социална закрила на найуязвимите групи.

Предоставяне на
качествено
образование и
обучение

Гарантиране на
социална защита
на уязвимите
групи от населението

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

2016 г.

Осигуряване на
достъпно и
качествено
образование за
развитие на
личността.

Осигуряване за безвъзмездно полз- март
ване на познавателни книжки за
2017 г.
децата и учебници/учебни комплекти за учениците от I до VII клас в
държавните, общинските и частните
детски градини и училища.

През 2017 г. продължи гарантирането
на социалната защита на найнискодоходните и рискови групи от
населението чрез предоставяне на
социални помощи.

Осигуряване на социалните помощи
2017 г.
(месечни, еднократни, целеви помощи за
наем, целеви средства за диагностика и
лечение ПМС 17, целеви помощи за
отопление);
Увеличаване с над 15 % на размера на
социалните помощи по реда на ЗСП,
Наредбата за отопление и ЗИХУ;
Стимулиране на трудовата мобилност и
миграцията.

Изготвени заявки за познавателни
Предоставяне на заявки и сключване на
книжки и учебници/учебни комплекти. договори за доставка.

септември декември 2017 г.

143,5 млн.
лв.

Осигуряване на
социална защита на
най-нискодоходните
и рискови групи чрез
подобряване ефективността на предоставяне на социални
помощи.

1/ Бр. деца, получили познавателни
книжки -100 406;
2/ Бр. ученици от I до
VII клас, получили
учебници / учебни
комплекти за безвъзмездно ползване
438 703 ученици
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Осигуряване на
Актуализиране на Стратегия за
качествено
развитието на ПОО в Република
професионално България за периода 2018-2020 г.
образование и
обучение (ПОО),
ориентирано към
потребностите на
икономиката

декември Разработен концептуален проект за
2017 г.
актуализиране на приоритетите и
областите на действие.
Стартирал е дългосрочен консултационен формат на заинтересованите
страни: Форум за професионално
образование и обучение. Проведени
са 1 национална и 6 регионални срещи. Изменени са критериите за подбор
на операция „Система за осигуряване
на качество в професионалното образование и обучение“ по ОП НОИР – с
писмена процедура на КН август
2017 г.

Тематични дейности и проекти за привличане на международна експертиза
разработване и приемане на актуализирана Стратегия за развитието на ПОО.
Актуализирана Стратегия и План за действие 2018-2020.

Осигуряване на
Разработване и внедряване на
качествено ПОО, национален модел за дуално обуориентирано към чение
потребностите на
икономиката.
Създаване на
възможности за
учене през целия
живот

2015 г.

Пилотиране на елементи на модела в
рамките на българо-швейцарския
проект „Домино“.
Разработен е проект за изменение и
допълнение на Наредба 1 от 8 септември 2015 г. за дуалното обучение;
Проведени са финални тестове с 3 343
обучаеми, от които 2 461 лица успешно
са завършили курсовете.
Изменени са критериите за подбор на
операция „Въвеждане на дуална система на обучение (ДОМИНО 2)“ по ОП
НОИР – с писмена процедура на Комитета за наблюдение от август 2017 г.

Втора фаза на внедряване на модела с
увеличаване на партньорствата “училище-бизнес“, вкл. и с подкрепата на проект за дуално обучение по ОПНОИР.
Разписване на Насоки и проектно предложение.

2020 г.

1/Брой учащи, включени в дуално обучение.
2/Брой училища/паралелки, предлагащи дуално обучение.
3/Брой
фирми ,предлагащи
места за дуално
обучение.

Разработване на инструментариум 2017 г.
за повишаване на качеството на
ПОО и отговаряне на потребностите
на икономиката.

Консултационен етап – юли-септември
2017 г.
Приети са критерии на проектно предложение в рамките на проект по ОП
НОИР

Пилотиране и внедряване на инструментариума, вкл. и с проекти по ОП НОИР.
Разписване на Насоки и проектно предложение.

2020 г.

Разработени инструменти, механизми,
национални модели
за формиране на
знания и умения в
съответствие с личностните нагласи и
потребностите на
икономиката.

Цялостен преглед на нормативната
уредба и изготвяне на изменения/ново
законодателство в ПОО.
Актуализиране на подзаконови нормативни актове.

2019 г.

Усъвършенстване на
нормативната уредба.

Актуализиране на законодателната
рамка.

2017 г.

Организиране и провеждане на
2017 г.
курсове за ограмотяване и на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап за
неграмотни и слабограмотни лица
над 16 г.
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Мярката се изпълнява по проект „Нов
шанс за успех“ (BG05M2OP001-3.004
„Ограмотяване на възрастни – Фаза 1“)
по ОП НОИР.
Проведена е първата фаза от обученията. В курсове за ограмотяване са

2018 г.

Стартирала нова тематична дейност с
подкрепата на Европейския механизъм
за подкрепа на структурни реформи:
Приложение на Националната квалификационна рамка: Преразглеждане на
Списъка на професиите в Професионалното образование и обучение.
Финализиране на концептуалния документ.

До края на 2017 г. предстои приключвадекемв- 25 млн. лв.
нето и сертифицирането на резултатите
ри 2018 г.
от проведеното обучение.
Подготовка за стартиране на втората фаза
от обученията за ограмотяване на възрастни.

Текуща стойност:
3 343 лица.
Целева стойност:
10 000 лица.
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включени 3 343 обучаеми. След проведените финални тестове 2 461 лица
успешно са завършили курсовете.

Предоставяне на
качествено
образование и
обучение
на групите
в неравностойно
положение

Подобрен
достъп до
качествено
образование на
децата в
неравностойно
положение
и особено
ромите
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Провеждане на курсове за придобиване
на компетентности от прогимназиалния
етап на основното образование.

Повишаване на
обхвата на децата и учениците в
задължителна
училищна възраст в образователната система
и намаляване
броя на отпадналите от училище
и дела на преждевременно
напусналите
училище.

С РМС № 373 от 05.07.2017 г. са
юли 2017
осигурени нормативни условия за
г.
създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и
училищна възраст.

От началото на септември 2017 г. са
Реализиране на синхронизирани и целесформирани 1 103 екипа за обхват в
насочени действия на институциите на
цялата страна. Към 22 октомври 2017 г. местно, областно и национално ниво.
екипите за обхват са обходили 141 051
адреса, приоритетно на необхванатите
в образователната система деца и
ученици в задължителна училищна
възраст от 5 до 16 г. При обхождането
на адрес е констатирано, че 51,57% от
децата и учениците, подадени като
необхванати са в чужбина.

Операция ,,Осигу
ция ,,Осигуряван
е 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
проект „Подкрепа за равен
достъп и личностно развитие”.

Създаване на условия за изгражда- декември За периода на изпълнение на проекта Реализиране на дейностите по проекта.
не на образователна среда, насър2015 г.
са обхванати деца и ученици със СОП и
чаваща разгръщането на потенциадеца от предучилищна възраст в риск
ла на всяко дете и ученик за личносот обучителни затруднения. Общият
тно развитие, както и успешна
брой на обхванатите специалисти и
реализация и социализация. Тя
учители, в т.ч. учители по учебни
цели по-високо качество и по-добър
предмети и други от съответното
достъп до образование чрез създаучилище, членове на екипите за ресурване на подкрепяща среда за ранна
сно подпомагане е над 2 000 души
превенция на обучителни 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.

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

Подобряване достъпа до образова- 2017 г.
ние и повишаване качеството на
образованието на деца и ученици от
етническите малцинства.

Осъществяват се политики и мерки,
заложени в Плана за изпълнение на
Стратегията.
През октомври 2017 г. е проведена
Втора научно-практическа конференция.

7

2017 г.

2017 г.

Изготвяне на анализ за образователни
2017 г.
потребности и възможности за десегрегация в национален мащаб.
Провеждане на информационни кампании сред родители и обществеността за
разясняване на ползите от образователната интеграция на децата от етническите
малцинства – в региони със смесено по
етнически признак население;
Отчет за изпълнението на Плана за действие.

Към настоящия
момент са върнати в
училище 16 051 деца
и ученици (от набор
2001 до набор 2012
вкл.).

Създадени
условия за
изграждане
на образователна
среда,
насърчаваща разгръщането
на потенциала на
всяко дете
и ученик за
личностно
развитие,
както и
успешна
реализация
и социализация.

1/ В 34 детски градини са се обучавали
както деца със специални образователни потребности, така
и деца в риск от
обучителни затруднения, с които са
осъществени мерки
за превенция с цел
пълноценното им
приобщаване в
образователната
система.
2/ 2 664 деца със
специални образователни потребности са
получили специализирана подкрепа от
психолози, педагози,
терапевти

Подобрен
Проведени инфордостъп до
мационни кампании.
образование и
повишено
качество на
образование на деца
и ученици
от етническите малцинства.

25

1

Качествено
образование вкл. за
групите в
неравностойно
положение
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Операция „Повишаване на
капацитета на
педагогическите
специалисти за
работа в мултикултурна среда“ по ОП НОИР

Реализиране на дейности за пови2016 г.
шаване на квалификацията, насочени към утвърждаване на постигнатите резултати по посока на практическата приложимост, насърчаване
и подкрепа на професионалното
развитие на педагогическите специалисти.
Подкрепа в началото на кариерата и
към повишаване на качеството и на
възможностите за продължаващо
професионално развитие на учителите и останалия персонал в образователната система.

Операция
ВG05M20P0013.002
„Образователна
интеграция на
учениците от
етническите
малцинства
и/или търсещи
или получили
международна
закрила“ по ОП
НОИР

Операцията е насочена към подоб- 2016 г.
ряване на условията за равен достъп до училищно образование;
засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес; повишаване на
качеството на образованието в
училищата, в които се обучават
интегрирано ученици от различни
етноси и/или деца, търсещи или
получили международна закрила;
допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е
майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния
материал.

Изпълнение на одобрените проекти.

Подобряване на
материалната
база в образователни институции.

По ОПРР 2014-2020: Строителство,
2014 г.
реконструкция, ремонт, оборудване
и обзавеждане на образователни
институции – детски ясли и градини,
основни и средни училища;
Подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно
и училищно образование.

През отчетния период по приоритетна Изпълнение на проекти по ПО 1 и ПО 3 на 2023 г.
ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско ОПРР 2014-2020.
развитие“, инвестиционен приоритет
„Образователна инфраструктура“ са
сключени 13 бр. ДБФП на стойност
137,9 млн. лв.
По приоритетна ос 3 е сключен 1 ДБФП
на стойност 14 млн. лв. за обновяване
на материално-техническата база на 11
държавни професионални гимназии в
системата на МОН в областите Пловдив, Смолян и Кърджали.
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Изготвяне на Условия за кандидатстване

2018 г.

Бюджет 20
млн. лв. за
периода
20162018 г.

Брой педагогически
специалисти, квалифицирани за работа
в мултикултурна
среда –
целева стойност –
1 800.

Изпълнение на одобрените проекти.

2018 г.

БФП - 25
млн. лв.

1/ Брой ученици и
младежи от етнически малцинства (вкл.
роми), интегрирани в
образователната
система – целева
стойност - 15 000;
До 31 октомври 2017
г. са интегрирани
1 669;
2/ Брой ученици и
младежи от етнически малцинства (вкл.
роми), участващи в
мерки за образователна интеграция и
реинтеграция – 18
750;
До 31 октомври 2017
г. са подпомогнати
6 215.

Общ предвиден
ресурс по
ОПРР 20142020 - 390
млн. лв.
Със сключените
ДБФП през
отчетния
период,
общата
стойност на
всички
сключени
до момента

Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за
децата или образование - целева стойност – 180 447 лица.
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ДБФП
възлиза на
над 490
млн. лв.
което е
повече от
100 % от
целия
ресурс по
ОПРР 20142020 за
образователна
инфраструктура.

Подобряване ефективността
на системата на
здравеопазване

Усъвършенстване на механизма
за разпределение на средства
от ДБ за предучилищното и
училищното
образование и на
системата на
делегираните
бюджети.

Създаване на условия за:
- подобряване на социалния статус
на педагогическите специалисти;
- справедливо и ефективно разпределение на финансовите ресурси в
съответствие с потребностите на
детските градини и училищата.

2017 г.

Изпълнение на
Национална
здравна стратегия 2020.

Изпълнение на Концепция „Цели за 2014 г.
здраве 2020“ и на Плана за действие
към Националната здравна стратегия 2020.

Утвърдена е Наредба за изменение и
допълнение на Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда, ДВ бр.76 от
19 август 2017 г., с която са увеличени с
15% началните работни заплати на
педагогическите специалисти.

В процес на изготвяне са изменения и
допълнения в Наредбата за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, чрез които ще се подобрят разпределителните механизми на средствата
от държавния бюджет.

2020 г.

80 млн. лв. Повишаване на
за 2017 г. и качеството на обрас по 330
зователния процес.
млн. лв. за
2018, 2019
и 2020 г.
Увеличение
на възнагражденията на педагогическите
специалисти.

Актуализация на Наредба за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

2020 г.

Подобряване и
укрепване
на здравния статус,
намаляване
на здравното неравенство и
осигуряване на
здравна
система с
високо
качество на
медицинските услуги.

С ПМС № 219 от 05 октомври 2017 г. е
приета Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Актуализирана Наредба за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
Актуализирана Наредба № 2 от 2016 г.
за определяне на основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК.
Актуализирани част от медицинските
стандарти
Окончателно отменено от съда Решение № 202 на Министерския съвет от
2016 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България

Актуализация и издаване на медицински
стандарти
Изготвяне на Национална здравна карта,
с която се определят и планират на
териториален принцип потребностите на
населението от достъпна извънболнична
и болнична медицинска помощ.

Разработен проект по ОПРР за подобряване инфраструктурата и материал-

Обявяване на процедура за предоставяне
на БФП по Приоритетна ос 4 „Регионална
здравна инфраструктура“.
Одобряване на проект по ОПРР 20142020.

Изпълнение на Концепция за развитие на спешната медицинска помощ
в Република България.

Постигане на петте
основни цели от
Стратегическата
рамка (виж Национална здравна стратегия 2020).
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но-техническата осигуреност на системата на спешна медицинска помощ.

Развитие на високотехнологични
медицински дейности за интервенционално лечение на мозъчносъдови заболявания.
Регламентирано е заплащането за
медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчно-съдови
заболявания чрез Методиката за
субсидиране на лечебните заведения
за 2017 г. и са сключени договори за
финансиране с лечебните заведения за
осигуряване на медицински изделия
за интервенционално лечение на
мозъчно-съдови заболявания.
Подобряване на
механизма на
ценообразуване
на лекарствените
продукти и
рационализиране на лекарствената употреба.

28

Въвеждане на ясни правила за
2014 г.
участниците на фармацевтичния
пазар и на добри европейски практики при ценообразуването на
лекарствените продукти.
Въвеждане на механизъм на оценка
на здравните технологии при прилагането на лекарствените продукти.
Въвеждане на ефективно лекарствено лечение чрез създаване на
възможност за генерично заместване и/или предписване на лекарствени продукти.

Поддържане на реимбурсен статус на
лекарствени продукти, включени в
ПЛС.
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Строителство, ремонт, реконструкция и
оборудване на ЦСМП и болничните
структури за спешна медицинска помощ
и доставяне на линейки и медицинска
апаратура.
Утвърдена Методиката за субсидиране
на лечебните заведения за 2018 г., чрез
която се заплащат за медицински изделия за интервенционално лечение на
мозъчно-съдови заболявания.

Поддържане на реимбурсен статус на
декемв- 1/ Оптимилекарствените продукти.
ри 2017 г. зиране на
Утвърждаване на фармако-терапевтични
разходите
ръководства.
на публичИзготвен проект на ЗИД на Закона за
Подобряване на достъпа до иновативни
ни средства
лекарствените продукти в хуманната
лекарствени продукти след задължителза лечение;
медицина, публикуван за обществено на оценка на здравните технологии.
2/ Намаляобсъждане на сайта на МЗ на
Промени в нормативната база, касаещи:
ване на
10.08.2017 г., регламентиращ промени Предписването и отпускането на лекарстцените на
в следните основни насоки:
вени продукти.
лекарстве- създаване на условия и ред за приРегламентиране на условия и ред за
ни продуклагане на чл. 83 от Регламент (ЕО) № лечение с лекарствен продукт за състрати от ПЛС;
726/2004 на Европейския парламент дателна употреба.
3/ Подоби Съвета относно лечението с лекаррен достъп
ствен продукт за състрадателна
Регламентиране на мерки за наблюдение
до здравни
употреба;
на лекарствени продукти и за ограничагрижи;
- регламентиране на мерки за наблю- ване на износа им при необходимост:
4/ Иконодение на лекарствени продукти и за Изготвяне на списък с лекарствени промии в
ограничаване на износа им при недукти, за които може да се ограничава
резултат от
обходимост;
износът.
въвеждане- оптимизиране на дейността по
Изготвяне на списък на наблюдавани
то на центпровеждане на клинични изпитвалекарствени продукти, който ще съдържа
рализирано
ния и създаване на условия за прилекарствените продукти, за които през
договаряне
лагане на Регламент (ЕС) №
последните три месеца в ИАЛ са постъна отстъпки
536/2014 на Европейския парламент пили уведомления, че предстои износ.
на лекарсти на Съвета относно клиничните извени пропитвания на лекарствени продукти
дукти,
за хуманна употреба, и за отмяна на
които НЗОК
Директива 2001/20/ЕО (ОВ L
заплаща
158/2014) (Регламент (ЕС) №
напълно
536/2014);
или частич- намаляване на административната
но.

1/ Брой лекарствени
продукти с намалени
цени в ПЛС;
2/ Брой утвърдени
фармакотерапевтични ръководства - 8 броя към
момента.
100% за всички 62
клинични специалности;
3/ Брой лекарствени
продукти с поддържан реимбурсен
статус в ПЛС - 100 %.
Извършени оценки
на здравните технологии - 37 бр. към
момента, което е
100% от всички нови
INN, включени в ПЛС.
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тежест при извършване на дарения
на лекарствени продукти, чрез изпълнение на Мярка № 8 от Втория
пакет мерки за намаляване на регулаторна-та тежест, приет с Решение
№ 635 на Министерския съвет от
2013 г.;
- мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса.
- Преминал на обществено и междуведомствено съгласуване, включен в
законодателната програма на правителството до края на 2017г.
Проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 10 от 2009
г. за условията и реда за заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Проектът е насочен в две основни
посоки:
- ясно дефиниране на лекарствените
продукти, за които се дължат отстъпки от страна на притежателите на
разрешение за употреба (ПРУ) към
НЗОК;
- видове отстъпки, дължими от ПРУ,
договаряни с НЗОК за реимбурсираните продукти.
Преминала на обществено обсъждане.
Предстои публикуване в ДВ.
Подготвен проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и
регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с ПМС № 97 от
2013 г.
С проекта се въвежда:
- забрана за включване в ПЛС на
комбинирани лекарствени продукти,
на които поне една от съставките е с
режим на предписване без лекарско
предписание.
- предлага се да се удължи с още 2
години срокът на действие на забраната, въведена с § 2 от ПЗР на Наредбата, съгласно която до
31.12.2017 г. притежателите на разрешения за употреба или техни
упълномощени представители не
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12 млн. лв.
безвъзмездна финансова помощ
по ОПДУ.

Изградена национална здравна информационна система.

могат да заявяват увеличение на
регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, с по-голям процент от статистически отчетената
инфлация за периода на действие от
последната регистрирана цена.
Проведено е вътрешно ведомствено
съгласуване, предстой публикуване за
обществено обсъждане на проекта на
постановлението.
Електронно здравеопазване

Изграждане на
Национална
здравна информационна система

Повишаване качеството и ефектив- март
ността на здравеопазването чрез
2017 г.
въвеждането на национална здравна информационна система и осъществяване на реален достъп на
пациента до информация за собственото му здраве. Съкращаване на
времето за обслужване на пациенти
и граждани, повишаване на качеството на административните услуги в
здравеопазването и съкращаване на
финансовите разходи. Постигане на
значителна промяна на качеството
на здравеопазване, чрез използване
на нови здравни технологии в областта на електронното здравеопазване.

Идентифициране Изработване на цялостен модел.
на възможности
за корупционни
практики при
доставката и
употребата на
медицински
изделия. Модел
на решение.

май
2017 г.

ОПДУ проектът се изпълнява текущо. В Сключен договор за директно предостапроцес на подготовка е тръжна докувяне на безвъзмездна финансова помощ
ментация по проекта.
с наименование „Приоритетни проекти в
изпълнение на пътната карта за изпълнение на стратегията за развитие на електронното управление в РБ за периода
2016 – 2020 г.“ по ОПДУ с приоритет
електронно здравеопазване.

1.Изготвен доклад (30.09.2017 г.),
съдържащ:
- Анализ на законодателната уредба
на медицинските изделия в ЕС, исторически преглед, дефиниции,
стандарти, класификации, номенклатури, общи и специални изисквания;
- Анализ на пазара на МИ / световен,
азиатски, ЕС;
- Анализ на правното регулиране на
медицинските изделия в световен
план;
- Обзор на добрите практики по света;
- Анализ на стратегическата рамка;
- Анализ на националната рамка правен анализ, анализ на контролните органи, организационен анализ.
2.Организирана и проведена Кръгла
маса дискусия на тема „Превенция и
противодействие на корупцията при
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декември
2018 г.

1.Провеждане на индивидуални консул- декемв- Идентифитации със заинтересовани страни/срещи ри 2017 г. циране на
с отделни експерти от различни ведомстдефицити в
ва и с представители на научната доктнормативрина с цел събиране на информация за
ната уреданализ на различни случаи, дискусия
ба, допусотносно констатациите, изводите и предкащи и
ложените мерки.
корупци2. Обективиране на прецизираните
онни пракконстатации/мерки. Модел на решение в
тики.
пълния доклад по темата.
3. Изготвяне на кратък доклад по темата.

Намаляване на риска
от корупция и измами при доставката и
употребата на медицинските изделия;
Намаляване на
частните доплащания от гражданите
във връзка с медицинските изделия;
Подобряване на
междусекторната
координация; Намаляване разходите на
лечебните заведения
за медицински
изделия.
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доставката и употребата на медицинските изделия“.

Намаляване на
преките
плащания
от страна
на пациентите

Усъвършенстване на механизмите на заплащане на медицинските дейности и осъществяване на ефективен контрол
при финансиране
на здравни
дейности с публичен ресурс

Оптимизиране на дейностите,
2017 г.
заплащани от НЗОК с цел извеждане
на дейности в извънболничната
помощ.

Разширяване обхвата на здравните
дейности, които са заплащат от
бюджета на НЗОК.

2017 г.

Усъвършенстване на механизмите
2017 г.
за остойностяване на (клинични
пътеки) КП, включващи използването на медицински изделия.

Актуализиране на Наредба № 2/2016 г. за 2018 г.
определяне на основния пакет здравни
дейности, които се гарантират от бюджета на НЗОК.
Сключен Национален рамков договор за 2020 г.
2018 г.
Наредба за допълнение на Наредба №
2 от 2016 г. за определяне на основния
пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК с включени дейности по възстановяване функцията на
дъвкателния апарат при частично или
цялостно обеззъбени възрастни над
65 г.
Разработване на методика за остойностяване на медицинските дейности, отчитаща всички компоненти, включително и
труда на медицинските специалисти.

Усъвършенстване на механизмите
2017 г.
за остойностяване на медицинските
дейности.
Усъвършенстване на механизмите
2017 г.
за контрол при отчитане и заплащане на дейности от бюджета на НЗОК.

2020 г.

1/ Актуализиран
нормативен акт;
2/ Брой КП с включени в заплащането от
НЗОК медицински
изделия/медицински
дейности;
3/ Увеличен брой
амбулаторни процедури;
4/ Намалена финансова тежест за пациентите при заплащане на медицински
дейности и медицински изделия
извън стойността на
КП;
5/ Бр. проверки с
констатирани нарушения.

2020 г.

Оптимизиране дейността на НЗОК.

2020 г.
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1

2

Справяне с
недостига
на здравни
специалисти

Създаване на
благоприятни
възможности за
професионално
развитие на
здравни специалисти в страната

Подобряване условията на
живот на
уязвимите
групи
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Подобряване на
жилищните
условия за уязвими групи и на
регионална
здравна инфраструктура (системата на спешната
медицинска
помощ).
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Създаване на благоприятни условия 2017 г.
за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването и за
подобряване на практическите
умения на медицинските специалисти.

Идентифицирани са възникнали проблеми, касаещи обучението за придобиване на специалност и са актуализирани учебни програми за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването

Актуализиране на Наредба № 1 от 2015 г. 2019 г.
за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Утвърждаване на актуализирани учебни
програми за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

2019 г.

Изготвяне на предложение за увеличен прием на студенти по специалности с установен недостиг.

2017 г.

Изготвено предложение до МОН за
увеличаване приема на студенти по
специалности от професионално
направление „Здравни грижи“.

Изготвяне на предложение до МОН за
увеличаване приема на студенти по
специалности с установен недостиг.

2019 г.

Реализиране на проект
BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”,
финансиран по ОПРЧР 2014-2020 г.

2016 г.

Реализиране на дейности по проекта.

Реализиране на дейности по проекта

2019 г.

Реализиране на проект
BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на
спешните състояния“, финансиран
по ОПРЧР 2014-2020 г.

2017 г.

Изготвен анализ на необходимостта от Реализиране на дейностите по проекта
обучения на служителите от центровете за спешна медицинска помощ и
разкритите филиали и изнесените
екипи към тях: лекари, професионалисти по здравни грижи и шофьори в
изпълнение на Проект BG05М9ОР0013.007-0001 „Подобряване на условията
за лечение на спешните състояния“.

По ОПРР 2014-2020: строителство,
реконструкция, ремонт и разширение на социални жилища с оглед
предотвратяване на бедността и
социалното изключване.
Изграждане, обновяване, оборудване и обзавеждане на обекти на
здравната инфраструктура от системата на спешната медицинска
помощ.

2015 г.

Отворени процедури за предоставяне
на БФП по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - за проекти за
изграждане/реконструкция на социални жилища за хора в неравностойно
положение, вкл. за маргинализирани
групи.
По ПО 4 „Регионална здравна инфраструктура“ е сключен договор с избран
изпълнител за изготвяне на предпроектно проучване, анализ разходи и
ползи, апликационен формуляр и
технически спецификации от конкретния бенефициент МЗ.

2019 г.

Изпълнение на проекти по ОПРР 20142023 г.
2020 в рамките на ПО 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ - за
проекти за изграждане/реконструкция на
социални жилища за хора в неравностойно положение, вкл. за маргинализирани групи.
Публикуване на Насоки за кандидатстване по ПО 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020. Предстои
изпълнение на проект за подобряване на
системата на спешната медицинска
помощ.

9

10
1/ Изготвен е проект
на наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 с
цел подобряване на
условията за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването и
са утвърдени две
актуализирани учебни програми за
придобиване на
специалност.
2/ Увеличен прием
на студенти по специалности с установен недостиг.

ОП РЧР –
5 496 628
лв.

ОП РЧР –
7 млн. лв.
Общ предвиден
ресурс за
социални
жилища:
ОПРР 20142020 – 27
млн. лв.
Общ предвиден
ресурс за
спешна
медицинска помощ:
ОПРР 20142020 - 163
млн. лв.

1/ Рехабилитирани
жилища в градските
райони – целева
стойност 560 бр.;
2/ Население с 30
минутен достъп до
спешна медицинска
помощ за 24
часово лечение и
наблюдение: базова
стойност – 3 637 539;
целева стойност –
7 045 677);
3/ Бр. хоспитализации годишно – базова стойност
2 038 179, целева
стойност – 1 925 448.

1.1.4 Специфична препоръка 4
Да гарантира ефективното прилагане на Националната стратегия за развитие на сектора
на обществените поръчки за периода 2014–2020 г.
 Обзор на изпълнението на политиката
Продължава изпълнението на мерките от Националната стратегия за развитие на сектора на
обществените поръчки за периода 2014–2020 г. Положени са усилия за засилване на административния капацитет на АОП, както и този на възлагащите органи.
За увеличаване на прозрачността на обществените поръчки се работи по въвеждането на национална платформа за електронно възлагане.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
Безпристрастността на процедурите за възлагане на обществени поръчки и предотвратяването
на евентуални конфликти на интереси са основен индикатор за резултатите от институционалното
укрепване на АОП и на възлагащите органи. За преодоляване на идентифицираните в тази връзка
предизвикателства след приключване на промените в нормативната уредба, вниманието следва да се
фокусира върху правоприлагането и изпълнението на мерките от стратегията по ефективен и систематичен начин.
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Табл. 4: Мерки, адресиращи СП 4 (част 4 от Приложение 1)
Информация относно предприети и планирани мерки
Област на
политика

Наименование
на мярката

Кратко описание на мярката

Начална
дата

Актуално състояние
(към 31 октомври 2017 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението й (след 31 октомври 2017 г.)

1

2

3

4

5

6

Обществе- Оптимизиране на Създаване на нормативна основа за
ни поръчки ex ante контрола разширяване обхвата на предварина АОП
телния контрол. Поетапно разширяване на ex ante контрола, осъществяван от АОП.
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Април
2016 г.

Укрепване на
административния капацитет на
АОП

Изпълнение на Националната страЯнуари
тегия за развитие на сектора общест- 2016 г.
вени поръчки (2014-2020 г.).
Анализ и обосновка на административния капацитет на АОП, в съответствие с новия ЗОП.

Укрепване на
капацитета на
възлагащите
органи

Изпълнение на проект „Подкрепа за
разработване и прилагане на програма за обучение и развитие на
обществени поръчки в България в
рамките на плана за действие по
предварителните условия на
ЕСИФ“ по мярка ОПУ 4 от Споразумението за партньорство на РБ,
очертаващо помощта от ЕИСФ за
периода 2014-2020 г.
Изпълнение на утвърдена годишна
програма от ИПА с включени обучения в областта на обществените
поръчки.

Въвеждане на
електронни
обществени
поръчки

Определяне на национален модел за 2015 г.
електронно възлагане, съобразен със
специфичните условия в РБ и найдобрите европейски практики.
Предприемане на действия за поетапно реализиране на избрания
модел.

Установена е нормативната база за
разширяване обхвата на предварителния контрол.

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

7

9

10

Осъществява се контрола с предвидения Постояв новия ЗОП обхват.
нен

В периода март – октомври 2017 г. са
проведени общо 16 конкурсни процедури за 15 работни места, от които са
назначени общо 7 държавни служители.

февруари В периода май – юни 2017 г. са проведе- Провеждане на обучения.
2017 г.
ни 8 обучения с продължителност по 3
дни на тема „Прилагане на Закона за
обществени поръчки“. Общо обучени
159 представители на централната и
териториалната администрация.

На 15 юни 2017 г. е подписан договор за
безвъзмездна финансова помощ по ОП
„Добро управление“ относно проект
„Изграждане на национална платформа
за електронно възлагане на обществени
поръчки“, договор № BG05SFOP0011.003-0002-C01/15.06.2017 г.

Крайна
дата

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

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

1/ Намаляване
броя на грешките в процеса
на възлагане;
2/ Намаляване
бр. на ефективните обжалвания.

2020 г.

Институционално укрепване на АОП.

2019 г.

Подобряване на
административния капацитет на възложителите в качествен аспект.

2020 г.

7 млн. лв.
безвъзмездна финансова
помощ по
ОПДУ.

1/ Подобряване
на бизнес
средата;
2/ Повишаване
публичността и
прозрачността
при възлагането на обществени поръчки и
облекчаване на
възлагателния
процес.

1.2 Политики за повишаване конкурентоспособността на
икономиката
В този подраздел се представя развитието на политики с принос за повишаване конкурентоспособността на икономиката. Включени са мерки, адресиращи идентифицирани в Националния доклад
за България за 2016 и 2017 г.предизвикателства, като: ниската ефективност на централната и местната
администрации, 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
Отчитайки важността от подобряване на бизнес средата в България и в контекста на третия стълб
на Инвестиционния план на Европа, Министерството на финансите пое инициативата за приемането
на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите и проследяване на неговото изпълнение. Близо една година и половина след
одобряването на Плана, почти половината от общо включените 118 мерки са изпълнени. Извършен бе
цялостен анализ на причините за неизпълнението на останалите мерки, който бе представен на заседание на Министерския съвет. Анализът бе изготвен при консултация със съответните отговорни органи и заинтересовани страни.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
Анализът на причините за неизпълнението на мерки от Плана за действие с мерки, адресиращи
основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите предлага следващи
стъпки за преодоляване на идентифицираните трудности и предизвикателства. Те следва да бъдат
отчетени в процеса по разработване на нови мерки за преодоляване на пречките пред инвестициите
от работните групи, сформирани в изпълнение на РМС № 334 от 2017 г. за възобновяване на работата
на работните групи от РМС № 617 от 2015 г.
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Табл. 5: Мерки в областта на бизнес средата за повишаване конкурентоспособността на икономиката (част 5 от Приложение 1)
Информация относно предприети и планирани мерки
Област на
политика
1
Бизнес
среда
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Наименование
на мярката

Кратко описание на мярката

Начална
дата

Актуално състояние
(към 31 октомври 2017 г.)

2
Изграждане и
внедряване на
портал за достъп
до ресурси за
разработка на
софтуерни системи за електронно
управление

3
4
Изграждане и внедряване на портал 2017 г.
за достъп до ресурси за разработка
на софтуерни системи за електронно
управление.

5
Изготвяне на техническото задание.

Изграждане на
ГИС базирана
електронна
платформа ЕИТ

Създаване на ГИС базирана елект2017 г.
ронна платформа ЕИТ, чрез която ще
се осигури достъп до информация за
съществуваща физическа инфраструктура, подходяща за разполагане
на електронни съобщителни мрежи
и ще се изпълнят изискванията на
Директива 2014/61/ЕС относно
мерките за намаляване на разходите
за разгръщане на високоскоростни
електронни съобщителни мрежи.

Подписан договор с ОПДУ, стартирана
процедура за провеждане на обществена поръчка за изпълнение на проекта.

Намаляване на
срока и разходите за достъп до
техническа инфраструктура и
облекчаване на
процедурите по
присъединяване
на бизнеса към
тях
Намаляване на
административната тежест за
гражданите и
бизнеса

Целта е да се откроят проблемните
процедури и да се оптимизират
сроковете за издаване на всички
лицензи и разрешителни, необходими за осъществяване на бизнес в
страната.

Възобновена е работата на междуведомствената работна група „Присъединяване към мрежите на техническата
инфраструктура – електричество, газ и
ВиК“.

РМС №
617 от
12.08.
2015 г.

Изпълнение на Първия, Втория и
2013 г.
Третия пакет от мерки за намаляване
на регулаторната тежест

1. Отпадане или облекчаване - 9 режима;
2. Намаляване на срока по 18 режима;
3. Намаляване на таксите по 7 режима;
4. Намаляване на изискуемите документи по 25 режима;
5. Опростяване на процедурата по 13

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението й (след 31 октомври 2017 г.)

Крайна
дата

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност
10
Брой изградени
портали – 1.

6
Избор на изпълнител. Изграждане и
внедряване на портал за достъп до
ресурси за разработка на софтуерни
системи за електронно
управление.
Въвеждане в Портала на наличните
ресурси.
Осигуряване на достъп до готови компоненти, библиотеки и решения и отговори
на технологични въпроси във връзка с
изграждане на нови софтуерни системи.
Определяне на базови слоеве и свързаните с тях метаданни и атрибути;
Развитие на ГИС за мрежова инфраструктура;
Интегриране с други системи;
Разработване и внедряване на софтуерна платформа за обработка и графично
представяне на данни по смисъла на
Директива 2014/61/ЕС;
Въвеждане на ГИС базирани онлайн
електронни административни услуги за
дейностите на ЕИТ;
Създаване на публични онлайн регистри;
Обучения на заинтересованите страни за
работа с ГИС базираната информационна система ЕИТ.
Проведено първо заседание на междуведомствената работна група „Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - област Достъп до
водоснабдяване, в т.ч. срокове, процедури и разходи“.

7
2018 г.

9
88 хил. лв. по
ОПДУ.

2018 г.

2 млн. лв. по Изградена
ОПДУ
платформа.
Оптимизация
на работните
процеси и
засилване на
прозрачността в работата
на администрацията.

декември Облекчаване
2017 г.
на лицензионните режими.

Намаляване на
сроковете,
таксите, процедурите.

Приемане на нормативни промени от
МС и внасяне в НС.

декември
2017 г.

1. Спестени
годишни разходи за гражданите и бизнеса (50
млн. лв.);
2. Спестено
време на граж-

1

2

3

4

5

6

7

9

режима.

Изпълнение на
Опростяване на изисквания, произТрети план за
тичащи от национално и европейско
действие за
законодателство.
намаляване на
административната тежест 20152017 г.

Въвеждане в
специалните
закони на принципа на „мълчаливо съгласие“

27 май.
2015 г.

Министерството на икономиката
март
създаде МРГ, която да представи
2016 г.
предложения за реалното прилагане
на мълчаливото съгласие, в това
число и предложения за закони, в
които да се въведе мълчаливото
съгласие.

С решение по т.5 от Протокол № 40 от
заседанието на МС на 21.09.2017 г. е
приет отчет за изпълнението на мерките
от Третия план за действие към
30.06.2017 г.
Към края на юни 2017 г. са изпълнени
общо 79 мерки от Плана. Това е довело
до намаляване на административната
тежест за бизнеса общо с 124.4 млн. лв.
годишно или с 26% от планираното
намаление с 30%.

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

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

Създадената МРГ за въвеждане на принципа на "мълчаливо съгласие" с цел
намаляване на административната и
регулаторната тежест, представен е
доклад от министъра на икономиката на
оперативно заседание на МС със съответните предложения за регистрационни
режими.

Внесен е проект на закон за изменение
и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс от депутати с
включени предложения за принципа на
"мълчаливо съгласие.

декември
2017 г.

10
даните и бизнеса (1 500 000
дни).

Целеви стойности:
1/ Брой изменени нормативни актове –
25;
2/ Брой опростени задължения за информиране за
бизнеса – 66;
3/ Брой институции, създали
техническа
възможност за
електронен
обмен на информация по
мерките, включени в плана за
действие – 15.
Въвеждане на
принципа на
"мълчаливо
съгласие" за
определени
режими.
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1.2.2 Публична администрация
 Обзор на изпълнението на политиката
Мерките в областта на публичната администрация ще спомогнат за оптимизиране на институционалната среда, както и за по-ефективно използване на ресурсите при предоставянето на публични
услуги.
В ход е изграждането на държавен ХЧО и поетапно увеличаване на капацитета, което ще улесни
на администрациите при електронизацията на услугите. Стартирани са и проектите за реализиране на
ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“, за изграждане и внедряване на пилотна
система за електронно дистанционно гласуване, както и за създаване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE). Надградена е средата за междурегистров обмен. Изготвени и публикувани
са общи условия за достъп до данни от регистри на държавната администрация в средата на междурегистров обмен. Осигурена е възможност информационните системи на администрациите, потребители
на информация, автоматично да извличат данни от създадените основни регистри в държавата.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
Мерките в областта на публичната администрация и електронното управление все още не са
приключили, поради което са с ограничен ефект върху ефективността. Напредъкът в модернизирането
на публичната администрация може да се ускори.
Реализирането на вътрешни електронни услуги между администрациите с помощта на междурегистров обмен на данни е основна предпоставка за изграждане на „свързана администрация” и за
постигане на една от основните цели на електронното правителство, а именно комплексно административно обслужване на гражданите и бизнеса.

38

Табл. 6: Мерки в областта на публичната администрация за повишаване конкурентоспособността на икономиката (част 6 от Приложение 1)
Информация относно предприети и планирани мерки
Област на
политика

Наименование
на мярката

Кратко описание на мярката

Начална
дата

Актуално състояние
(към 31 октомври 2017 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението й (след 31 октомври 2017 г.)

1

2

3

4

5

6

Мрежови
индустрии
– ИКТ

Крайна
дата

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

7

8

9

1/ Повишаване на използвания капацитет на
инфраструктурата;
2/ Поадекватна
техническа
поддръжка
на информационните
ресурси;
3/ Намаляване на експлоатационните
разходи за
информационни ресурси;
4/ 2.03 млн.
лв. БФП по
ОПДУ.

1/ Брой инвентаризирани
администрации
- 576;
2/ Брой инвентаризирани
локации;
3/ Брой описани информационни ресурси.

Инвентаризация
на ИКТ инфраструктура за нуждите на еуправление

Извършване на одит на ИКТ ресурси- 2016 г.
те на централната и териториална
администрация. Съставяне на карта
на ИКТ ресурсите. Извършване на
анализ и създаване на предпоставки
за налагане на модел за следене и
оптимизация на разходите за изграждане и поддържане на интегрирана среда за развитие и функциониране на е-управление. Подпомагане процеса на изграждане на
среда за е-управление.

Договор за БФП по ОПДУ. Дейност 1 –
Адаптиране на изготвената от МП методика за инвентаризация на ИКТ ресурсите е изпълнена.

Предстои обявяване на ОП за изграждане на Регистър на информационните
ресурси и за самата инвентаризация.

юни
2018 г.

Инвентаризация
и анализ на
състоянието на
информационната и комуникационната инфраструктура, информационните
системи, услуги и
регистри в сектор
"Правосъдие“

Извършване на одит на ИКТ ресурси- 2016 г.
те, информационните системи,
услуги и регистри в сектор "Правосъдие“, като част от централната и
териториална администрация. Извършване на анализ и създаване на
предпоставки за налагане на модел
за следене и оптимизация на разходите за изграждане и поддържане на
интегрирана среда за развитие и
функциониране на е-управление.
Анализ на съществуващите регистри
и необходимостта от тяхната трансформация или създаване на нови
във връзка с предоставянето на
електронни услуги в сектор „Правосъдие”. Подпомагане процеса на
изграждане на среда за еуправление и е-правосъдие.

Договор за БФП по ОПДУ. Дейност 1„Извършване на цялостна инвентаризация и анализ на информационната и
комуникационната инфраструктура,
режими и услуги и свързаните с тях
процеси, както и анализ на необходимостта от осигуряване на ресурсно
обезпечаване и изготвяне на препоръки
с оглед изпълнението на нормативните
изисквания в заложените стратегически
цели за въвеждането на електронно
управление и електронно правосъдие“ ,
е изпълнена. Дейност 2 - Извършване на
цялостен преглед на регистровата система, АИС и бази данни в Сектор "Правосъдие“, е изпълнена.

След приключване изграждането на
Декември 1/ ПовишаваРегистър на информационните ресурси и 2018г.
не на използинвентаризация на централната и теривания капаториална администрация, двата регисцитет на
търа ще бъдат свързани с цел изграждаинфраструкне на цялостна база данни на ИКТ ресуртурата;
сите.
2/ Поадекватна
техническа
поддръжка
на информационните
ресурси;
3/ Намаляване на експлоатационните
разходи за
информационни ресурси;
4/Оптимизац
ия на процесите, свърза-

1/ Брой инвентаризирани
локации -900;
2/Брой анализирани регистри – 49.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

ни с предоставяне електронни административни
услуги.
5/ 938 233.30
лв. БФП по
ОПДУ.

Публична
администрация
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Изграждане на
държавен ХЧО и
защитен интернет възел за
публични услуги
на електронното
управление.

Изграждане на държавен ХЧО и
поетапно увеличаване на капацитета, с цел улесняване на администрациите при електронизацията на
услугите. Изграждане на хибридна
архитектура позволяваща интегрирането на допълнителен хардуер и
софтуер.

2017 г.

Стартирано е реалното изпълнение на
дейности (предварително изпълнение):
разработване на техническа документация за обявяване на обществени поръчки за изграждане на Втори дейта център
и за доставка на софтуерни лицензи.

Финализиране на обществена поръчка
декември 1/ Консолиза доставка на софтуерни лицензи и
2018 г.
диране на
софтуерна осигуровка, необходими за
ресурсите;
електронно управление и надграждане
2/ 25.8 млн.
на пилотната инфраструктура за прилалв. БФП по
гане на „облачните технологии“ и изгОПДУ.
раждането на държавен хибриден частен облак (обявена на 3.11.2017 г.).
До края на 2017 г. предстои сформирането на екип за управление на проекта и
обявяване на обществената поръчка за
изграждане на Втори дейта център.

Изграден ХЧО –
1.

Реализиране на
ЦАИС ГР и ЦАИС
АР

Въвеждане в експлоатация на ЦАИС 2017 г.
ГР, която поддържа интегрирани 3
регистъра: Регистър на населението
– Национална база данни „Население“, Национален електронен регистър на актовете за гражданско състояние и Регистър на единните граждански номера.
Въвеждане в експлоатация ЦА-ИС
АР.

Сключен договор по ОПДУ в партньорство с МРРБ. Обявена от МРРБ ОП за
дейност 1 – Анализ на нормативната
рамка, засягаща двете централизирани
автоматизирани информационни системи.

Избор на изпълнител за изграждане и
декември 1/ Внедрена
внедряване на ЦАИС ГР с централизира- 2018 г.
ЦАИС ГР;
на архитектура, предоставяща функцио2/ Внедрена
налност и чрез уеб-услуги и автоматично
ЦАИС АР;
известяване на заинтересованите страни
3/ 2.05 млн.
в цялата държавна администрация.
лв. БФП по
Изграждане и внедряване на ЦАИС АР
ОПДУ.
като отворен и безплатен класификатор
на всички адреси в РБ. ЦАИС АР ще
отговаря на всички съвременни изисквания за мащабируемост, сигурност, запазване на транзакционна история на
класификаторите и предоставяне на
публични уеб-услуги за държавните
органи, гражданите и бизнеса.

Брой надградени регистри – 4.

Изграждане и
внедряване на
пилотна система
за дистанционно
електронно
гласуване

Изграждане на пилотна напълно
функционална система за дистанционно електронно гласуване, интегрирана с националната схема за
електронна идентификация и ЦАИС
ГР и провеждане на експериментално гласуване.

2017 г.

Сключен договор по ОПДУ в партньорство с ЦИК. Проектът се изпълнява от
април 2017 г. Изпълнява се договор с
външен изпълнител за изготвяне на
анализ на добрите и лошите практики за
дистанционно електронно гласуване и за
провеждане на симулации на електронно гласуване.
Сключен е договор с външен изпълнител
за разработване на техническо задание
за изграждане на пилотна система за егласуване.

До края на 2017 г. предстои:
декември 1/ Въведена
- Изготвяне от изпълнителя на анализ
2018 г.
възможност
на добрите и лошите практики за дисза електронтанционно електронно гласуване;
но дистанци- провеждане на симулации на електонно гласуронно гласуване;
ване при
- Изготвен и съгласуван с УО финален
провежданевариант на документацията за обявято на избори;
ване на обществена поръчка за изг2/ 1.25 млн.
раждане на пилотна система за елв. БФП по
гласуване;
ОПДУ.
Обявяване на обществената поръчка за
изграждане на пилотна система за егласуване.

Брой изградени
информационни системи – 1.

Създаване на

Изграждане и внедряване на нацио-

2017 г.

Сключен договор по ОПДУ. Разработени

До края на 2017 г. предстои обявяването декември 1/ Подобрена Брой изградени

1

2

3

Национален
портал за пространствени данни
(INSPIRE)

нален уеб-портал със следните
функционалности: съхранение на
метаданни за националните пространствени данни; услуги свързани с
данните; осигурен онлайн интерфейс
за достъп до всички налични и публикувани масиви от пространствени
данни; интеграция с европейския
INSPIRE портал и националния портал за отворени данни.

са техническите задания и съпътстващата документация за избор на външни
изпълнители за:
- дейности по информиране и публичност;
- анализ на нормативната база.
Сформирана е работна група за изготвяне на план за действие за хармонизиране на данните с изискванията на директивата Inspire.

на следните процедури за избор на
изпълнител:
1. Дейности по информиране и публичност;
2. Анализ на нормативната база;
3. Изграждане на национален портал за
пространствени данни.

С промените в ЗНА (ДВ бр. 34 от
септемв2016 г.) се въведе задължение за
ри 2017 г.
извършване на ОВ на нормативните
актове. Чрез изготвянето на реални
ОВ ще бъде изпълнено нормативното задължение и ще се подпомогне
пряко процеса по формулирането на
по-добри и кохерентни политики и
по изработване на по-качествени
нормативни актове.

Одобрен проект по ОПДУ „Изграждане
на капацитет за извършване на ОВ в
държавната администрация“, в рамките
на който ще се извършват предварителни цялостни и последващи ОВ.

Проучване на законодателните инициативи за 2018 г. на министерствата с цел
конкретизиране на нормативните актове, на които следва да се извършат
цялостни предварителни ОВ.

Публикуване на
публична информация в отворен,
машинночетим
формат

Публикуване на набори от данни в
отворен машинночетим формат.

Въвеждане на
централизиран
етап на конкурсите за държавни
служители

Въвеждане на централизиран етап
април
на конкурса при постъпване на
2015 г.
работа в държавната администрация
и при преназначаване/мобилност на
ръководна длъжност за първи път, в
съответствие с приетите изменения и
допълнение в ЗДСл. Осигуряване на
технологична платформа.

Извършване на
ОВ на нормативни актове

4

януари
2017 г.

5

6

До 30.11.2017 г. предстои да бъде финализиран плана за действие за хармонизиране на данните на администрациите.

7
2018 г.

8

9

инфраструк- портали – 1.
тура за пространствена
информация
и оптимизирани процеси, свързани с
обмен на
пространствени данни.
2/ 1.6 млн.
лв. БФП по
ОПДУ.

декември 3.1 млн.лв.
2018 г.
БФП по ОПДУ.

1/ Извършени
цялостни предварителни ОВ
2018 г. – 36 бр.
2/ Извършени
последващи ОВ
2018 г. – 20 бр.

Договор за БФП по ОПДУ.
Прието е Решение № 436 от 2017 г. за
приемане на Списък с набори от данни
по приоритетни области, които да се
публикуват в отворен формат на Портала
за отворени данни. Списъкът съдържа
149 набора от данни.

Публикуване на наборите от данни,
декември 850 хил.лв.
съгласно приетия от МС списък и публи- 2018 г.
БФП по ОПкуване на допълнителни набори от
ДУ.
данни по инициатива на организациите
от обществения сектор.
Изработване, тестване и внедряване на
нов Портал за отворени данни и провеждане на свързани обучения.

Към момента на
отчитане на
портала са
публикувани
общо 6 974
набора от
данни.

Договор за БФП по ОПДУ.

Разработване на онлайн платформа.
Разработване на тестове.

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

Проучване на нормативните актове, на
които съобразно законовите критерии
трябва да се извършат последващи ОВ.

декември 1.43 млн.лв.
2017 г.
БФП по ОПДУ.
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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

2016

2020

Заетост на населението на възраст 20-64 г.

63.5%

65.1%

67.1%

67.7%

76%

Заетост за населението на възраст 55-64г.

47.4%

50.0%

53%

54.5%

53%

Намаляване на равнището на безработица сред младежите (1529 г.)

21.8%

17.7%

14.4%

12.2%

7%

Инвестиции в НИРД в % от БВП

0.63%

0.79%

0.96

0.78(п)

1.5%

19%

18%

18.2%

Дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергийно потребление

16%

Повишаване на енергийната ефективност

25%

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

6.0%

5.8%

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%

Дял на преждевременно напусналите образователната система

12.5%

12.9%

13.4%

13.8%

11%

Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование

29.4%

30.9%

32.1%

33.8%

36%

1 527 500

1 578 300

1 585 800

1 638 700

260 000

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

6.5%

10%
20%

Източник: Евростат

2.1 Национална цел за заетост
 Обзор на изпълнението на политиката
За подобряване на ситуацията на пазара на труда в страната принос имат и заложените в НПДЗ
за 2017 г. програми и мерки. От началото на годината до края на септември в заетост общо са включени 25 403 безработни лица, в т.ч. в нова заетост – 14 015 лица, а в обучение 10 490 безработни. Заложеният в НПР индикатор за заетост за 2017 г. е преизпълнен с около 10%, като се очаква същото и за
този, свързан с включване в обучение.
В изпълнение на политиката за насърчаване на инвестициите, по реда на ЗНИ, продължи насърчаването на инвестиционни проекти, създаващи работни места във високотехнологични производства
и услуги, както и в райони с висока безработица. Продължава изпълнението на политиката за стимулиране на ученето през целия живот, като е приет План за действие за 2017 г. за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г., разработено е „Методическо ръководство
за формиране на политиката за учене на възрастни на областно равнище“, както и анализи на състоянието на сектора за учене на възрастни лица. Изпълняват се и проекти, целящи подобряване на дисбаланса между търсенето на работна сила с необходимите компетентности и предлагането на човешки ресурси със съответната квалификация.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
Изпълняваните АППТ имат положителен ефект върху състоянието на пазара на труда, въпреки
добрите тенденции. Като проблем се очертава липсата на достатъчно квалифицирана работна сила,
което е следствие от слабите резултати на образователната система. Наблюдават се сериозни регионални несъответствия между търсените и предлаганите умения и квалификация на пазара на труда.
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)
Информация относно предприети и планирани мерки
Област на
политика

Наименование
на мярката

Кратко описание на мярката

Начална
дата

Актуално състояние
(към 31 октомври 2017 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението й (след 31 октомври 2017 г.)

1

2

3

4

5

6

Заетост

Насърчаване на
инвестиции, създаващи
работни
места във
високотехнологичните сектори
и в районите с висока
безработица

Изпълнение на
НПДЗ 2017 г.

Финансови стимули за създаване на работни
места в предприятия в сектори с
висока добавена
стойност

Мерки и програми за насърчаване
създаването на заетост за групи в
неравностойно положение на пазара на труда.

януари
2017 г.

През периода м.05-м.09.2017г. по програми и мерки в нова заетост са включени
10 685 безработни, а в обучение са
включени 1 609 лица . Изразходваните
средства са в размер на 34,15 млн. лв.

Изпълнение на мерките и програмите,
включени в плана, финансирани със
средства от държавния бюджет.
Очаква се, до края на годината, да се
изразходват 19,41 млн. лв.

Крайна
дата

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

7

8

9

декември 73 млн. лв.
2017 г.
С преразпределението от
м. юли за
реализацията
на активната
политика на
пазара на
труда в бюджета на
Агенция по
заетостта за
2017г. са
утвърдени
средства в
размер на 71
805 501 лв.
Към
30.09.2017г.
изразходваните средства
от ДБ са 47,27
млн. лв.

Издаване на сертификати за клас
2013 г.
инвестиция и приоритетен проект по
ЗНИ.
Отпускане на финансови средства за
прилагане на насърчителните мерки
по ЗНИ, вкл. за частично възстановяване на разходите за осигуровки на
работодателя за разкритите нови
работни места.

За периода 01.05.2017 г. – 31.10.2017 г.
са издадени 14 сертификата по реда на
ЗНИ (12 за инвестиция клас А и 2 за
инвестиция клас Б), предвиждащи разкриването на 914 нови работни места, от
които 422 във високотехнологични
производства и услуги. Инвестициите по
сертифицираните проекти са на обща
стойност 121.34 млн. лв., от които 32.08
млн. лв. във високотехнологични производства и услуги.

За периода 1 ноември 2017 г. – 31 де2020 г.
кември 2020 г. е планирано да бъдат
сертифицирани 54 проекта по ЗНИ на
обща стойност от 915 млн. лв., предвиждащи създаване на 1 770 нови работни
места.
В рамките на периода е планирано
предоставянето на насърчителни мерки
на 39 от сертифицираните проекти с общ
обем на инвестициите от 360 млн. лв.,
предвиждащи създаването на 1 290 нови
работни места.

Операция „Специфични обучения“ по ОП РЧР.

Операция „Специфични обучения“ се
обяви през август 2017 г., като крайният
срок за представяне на проектно предложение беше до 31.10.2017 г.

Предстои оценка на подадените проектни предложения.

2017 г.

2019 г.

1/ Ръст на
инвестициите
и заетостта
във високотехнологичните сектори
и в районите
с висока
безработица;
2/ Постъпления в бюджета под формата на
платени
данъци и
осигурителни
и здравни
вноски;
3/ Операция
„Специфични
обучения“ –

23 000 безработни, включени в заетост и
11 000 безработни, включени в обучение.
Към
30.09.2017г. в
заетост общо са
включени 25
403 безработни
и лица, в т.ч. в
нова зае-тост 14 015 лица. В
обучение са
включени 10
490 безработни.

1/ Коефициент
на заетост в
сектори с висока добавена
стойност (промяна) – 5.4%
ръст през 2016
г. спрямо 2015
г.;
2/ Дял на новосъздадени
работни места в
сектори с висока добавена
стойност (като % от всички
новосъздадени
работни места
по сертифицирани по ЗНИ
проекти) - 85.4%
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2

3

4

5

6

7

8

9

10 млн. лв. по към 31.10.2017
ОПРЧР.
г.;
3/ Безработни и
неактивни
участници –
най-малко 2 000
лица;
4/ Заети лица –
1 000 по операция „Специфични обучения“.
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 Националното звено за подкрепа
на Електронната платформа за учене
на възрастни в Европа (EPALE).

2017 г.

Приет План за действие за 2017 г. (Решение № 472 на Министерския съвет от 21
август 2017 г.)
Изпълнение на ЕПУВ – ІІІ етап. Финализиран е проект №: 3761PP-1-2015-1-BGEPPKA3-AL-АGENDA в изпълнение на
Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства между Изпълнителната
агенция по образование, аудиовизия и
култура и МОН. В процес на подготовка е
Окончателен доклад за изпълнението на
проекта., вкл. Финансов отчет, които
предстои да бъдат изпратени в ЕК.
Организирани и проведени 6 обучителни
семинара за областните координационни групи за УЦЖ (ОКГУЦЖ).
Разработено „Методическо ръководство
за формиране на политиката за учене на
възрастни на областно равнище“, вкл.
пакет от универсални логически матрици
за разработване на анализи и програми
за развитие на сектора за учене на възрастни на областно ниво.
Разработени са 6 бр. анализи на състоянието на сектора за учене на възрастни в
6 пилотни области.
Допълнена база данни в Националната
информационна система за учене на
възрастни (НИСУВ) по основни показатели през, вкл. и на областно ниво.
Организирани Национални дни за учене
през целия живот Русе 2017 г., проведени през периода 4-6 октомври 2017 г.,
вкл. Национален форум, Изложение на
институции за образование и обучение
на възрастни, Годишни награди за принос, Информационен семинар за журналисти, свързан с Електронната платформа за учене на възрастни в Европа
(EPALE) и др.
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Подготовка на План за действие за 2018 2020 г.
г. в изпълнение на НСУЦЖ за периода
2014-2020 г., вкл. формулирано е обсъждане на предложения в рамките на
Националната координационна група за
УЦЖ.
Изпълнение на ЕПУВ – ІV етап. От
1.11.2017 г. предстои стартиране на
дейностите по Проект „ Националните
координатори в изпълнение на ЕПУВ“.
Проектната интервенция е в изпълнение
на Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № 2017-2297/001 –
001 между Изпълнителната агенция по
образование, аудиовизия и култура и
МОН.

1 ноември 2017 г.
–
31 декември
2019 г.

1 бр. приет план
за действие;
Изпълнение на
показателите за
периода
01.05.2017
–
31.10.2017 г.;
6 обучителни
семинара за
ОКГУЦЖ;

1 бр. разработено
методическо ръководство;

6 бр. анализи;

1 бр. актуализация на НИСУВ;
над 350 участника в Дните за
УЦЖ през
2017 г.

1
Политика
за УЦЖ

2
Подобряване на
политиките на
пазара на труда

3

4

5

6

7

1. Операция „Повишаване ефектив- август
ността на провежданата политика по 2015 г.
заетостта“.

Операцията е в процес на изпълнение

Продължаване изпълнението на проект- 2019 г.
ните дейности по процедурата.

2. Операция „Постигане на устойчи- юли
ва и качествена заетост, посредст2016 г.
вом подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за
развитието на българската икономика сектори“.

Операцията е в процес на изпълнение

Продължаване изпълнението на проект- 2018 г.
ните дейности по процедурата.

3. Операция „Развитие на национал- 2016 г.
ната система за оценка на компетенциите – MyCompetence”.

Операцията е в процес на изпълнение

Продължаване изпълнението на проект- 2018 г.
ните дейности по процедурата.

4. Операция „Обучения за заети
лица”. В рамките на операцията ще
се предоставят обучения за заетите
лица, работещи в микро, малки,
средни и големи предприятия.

2017 г.

Крайният срок за кандидатстване по В процес на оценка на подадените про- 2019 г.
операцията беше до 17:30 ч. на ектни предложения
15.08.2017 г.

5. Операция „Ваучери за заети
лица”.
Схемата ще предостави възможност
на заети лица със средна или пониска степен на образование да
придобият нови или да разширят
знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови
компетенции.

2016 г.

Към момента в обучение са включени 17 Продължаване изпълнението на проект- 2019 г.
135 заети лица и са издадени общо 18 ните дейности по процедурата.
617 ваучера

6. „Гъвкави възможности за заетост
и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“.

2016 г.

Подадени заявления към 30.09 - 51680,
като от тях 29 506 са подадени електронно, посредством новата услуга, а 22 174
са подадени на хартия.
Към 30.09 са включени в обучение общо Продължаване изпълнението на проект- 2018 г.
14 128 , като по КК4 – 1319 бр., по КК2 – ните дейности по процедурата.
3026 бр. и ПК – 9783 бр.
Към момента са сключени 46 договора
на обща стойност 7 544 134,97 лв., които
са в процес на изпълнение.

8
ОП РЧР –
135.85 млн.
лв.

9
1/ Заети лица в
институциите на
пазара на труда,
обхванати в
мерки по програмата – най –
малко 40 лица;
2/ Брой предприятия получили подкрепа 50;
3/ Брой проекти, насочени
към публични
администрации
и публични
услуги в сферата на пазара на
труда – 1;
4/ Заети лица –
25 000 лица;
5/ Заети участници, вкл.
самостоятелно
заети, със
средно и пониско образование (под
ISCED 4) –
54 000;
6/ Безработни и
неактивни
участници –
най-малко
5 000;
7/ Заети лица най-малко
2 100.
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2.1 Национална цел за НИРД
 Обзор на изпълнението на политиката
За подкрепа за иновационно-внедрителска дейност продължава изпълнението на мерките от
плана за действие по Иновационната стратегия за интелигентна специализация за 2017 г. като предстои и изготвянето на годишен доклад за напредъка по изпълнението на целите на стратегията. В изпълнение на целта за НИРД са приети и актуализирана Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и Национална пътна карта за научна инфраструктура 2017–2023 г., която ще доведе до значително разширяване на възможностите на българските
учени да провеждат висококачествени научни изследвания и ще подпомогне високотехнологичната
индустрия. Завършено е картографирането на научната инфраструктура в страната и е одобрена Национална програма за полярни изследвания 2017-2021 г.
Продължават да се изпълняват проекти по различни програми, целящи насърчаване на иновативните предприятия и на научно-приложните изследвания.
По отношение на развитието на иновационната инфраструктура е сключен договор със София
Тех Парк за изпълнение на фаза II на проекта за изграждане на парка на стойност 12.27 млн. лв.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
Не се наблюдава забавяне на изпълнението на мерките по националната цел в областта на
НИРД, но въпреки това е налице риск по отношение на достигането й. Част от проблемите за достигането й са описани в актуализирана Националната стратегия за развитие на научните изследвания в
Република България 2017 – 2030 г. и по-конкретно липсата на последователна държавна политика за
подкрепа на научните изследвания, хронично недофинансиране, липсата на подходящи структурни
реформи и дългосрочни приоритети. Не са изпълнени и поетите ангажименти към ЕС, свързани с националното ни участие в изграждането на Европейското изследователско пространство, интензифициране на транс-граничните научни програми и липсата на конкретни мерки за привличане на квалифицирани изследователи за работа в България.
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Табл. 9: Мерки, адресиращи НЦ за НИРД (част 8 от Приложение 1)
Информация относно предприети и планирани мерки
Област на
политика

Наименование
на мярката

Кратко описание на мярката

Начална
дата

Актуално състояние
(към 31 октомври 2017 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението й (след 31 октомври 2017 г.)

1

2

3

4

5

6

Подкрепа
ИСИС
за иновационновнедрителска дейност

Изпълнение на мерките от ИСИС –
реализиране на дейности в процеса
на предприемаческо откритие.

2014 г.

Проведени регионални работни срещи в
Районите за планиране за представяне
на резултатите от изпълнението на ИСИС
и идентифициране на регионалния
иновационен капацитет.
Разработена система за мониторинг и
оценка изпълнението на ИСИС.

Крайна
дата

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

7

9

10

Изпълнение на мерките, залегнали в
Плана за действие по ИСИС за 2017 г.
Изготвяне на годишен доклад за напредъка по изпълнение целите на ИСИС.

2020 г.

Съгласно
финансовия
план, заложен в ИСИС.

Бр. подкрепени
иновативни
фирми.

Финансиране на Финансиране от НИФ на индустриал- 2015 г.
научно-приложни ни научни изследвания и предизследвания
пазарно проучване на предприятията.

Извършен технически и финансов мони- Информационно осигуряване и популяторинг по сключените договори за изризиране на дейностите на НИФ.
пълнение на НИРД проекти и проекти за
ТО от Седма сесия на НИФ.
Оценка на 192 проектни предложения от
8-ма конкурсна сесия по НИФ.

2017 г.

За 2017 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, Изпълнение на програмите.
Евростарс, Евростарс 2

2009 г.

Извършен е финансов и технически
мониторинг на отчети за изпълнени
етапи по 4 договора в изпълнение по
програма „Евростарс - 1“ и „Евростарс 2“.
Стартирана е процедура за провеждане
на преговори и подписване на СПОРАЗУМЕНИЯ с 2 български участници,
класирани по Шеста сесия на Съвместна
програма ЕВРОСТАРС – 2.

Провеждане на информационни кампании за Еврика и Евростарс 2.

2020 г.

3а 2017 г. - 1
млн. лв.

Брой одобрени
проекти с българско участие.

Иновационна инфраструктура

Развитие на
иновационна
инфраструктура

Подкрепа за създаване/развитие на
ТЦ, ОТТ, тематично фокусирани
лаборатории и високотехнологични
лаборатории за изпитвания и технологична проверка.
Създаване и развитие на технологичен парк „София Тех Парк“.

2012 г.

Сключен договор със София Тех Парк за
изпълнение на фаза II на проекта за
изграждане на парка на стойност 12.27
млн. лв.

Изпълнение на фаза II на проекта за
изграждане на София Тех Парк.
Планирана процедура „Надграждане и
развитие на научно-технологичен парк
„София Тех Парк“ с бюджет 39.6 млн. лв.

2023

За периода
2014-2020 г.
по ОПИК ще
бъдат предоставени
61.90 млн. лв.
БФП.
Към
31.10.2017 г.
са предоставени 12.27
млн. лв.

Насърчаване на
иновациите в
предприятията

Подкрепа за разработване и внедря- 2012 г.
ване на иновации в предприятията;
Развитие на сътрудничеството между предприятията и научните среди;
Финансиране на проекти за обнов-

По процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК
успешно са приключили 582 договора с
БФП на стойност 304.62 млн. лв., а в
процес на изпълнение са 135 договора.

Сключване на договори по процедура
„Развитие на клъстери в България“.
Приключване на оценката и сключване
на договори по процедура „Разработване на продуктови и производствени

2023 г.

За периода
2014-2020 г.
по ОПИК ще
бъдат предоставени

1. Дял на иновативните
предприятия (%
от общия брой)
- базова стой-
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1

2

ПодобряНационална цел
ване на
за НИРД
научноизследователската
инфраструктура

5

6

ление и усъвършенстване на технологиите в предприятията;
Въвеждане на нови ИКТ-базирани
услуги;
Подкрепа за съществуващи клъстери
и новосъздадени такива.

3

4

По процедура „Подкрепа за внедряване
на иновации в предприятията“ успешно
са приключили 4 договора с БФП на
стойност 1.95 млн. лв., а в процес на
изпълнение са 147 договора с обща
стойност на БФП 115,14 млн. лв.
Процедура „Развитие на управленския
капацитет и растеж на МСП“ в процес на
изпълнение са 234 договора с обща
стойност на БФП 57,54 млн. лв.
По процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ в процес на изпълнение са 82
договора с обща стойност на БФП 30,08
млн. лв.

иновации“.
Планирани процедури „Подобряване на
производствения капацитет и развитие
на специализирани услуги за МСП и
ИКТ“ с бюджет 150,6 млн. лв., „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ с бюджет 107,6 млн. лв. и
„Развитие на иновационни клъстери“ с
бюджет 30 млн. лв.

1.066 млрд.
лв. БФП.
Към
31.10.2017 г.
са предоставени 603.96
млн. лв.

ност (2012 г.) 27.4, целева
стойност (2023
г) – 30.4.
2014 г. - 26.1
2. Разходи за
иновации,
които не са
резултат от
НИРД (% от
оборота) базова стойност
(2012 г.) – 0.49,
целева стойност
(2023 г.) – 0.63.
2014 г. - 0.74.

Актуализиране на Националната
2013 г.
пътна карта за научна инфраструктура чрез допълване на нови научни
комплекси с регионално и европейско значение

С Решение на 44-то Народно събрание от
07.06.2017 г. беше приета Националната
стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 –
2030 г. (РМС №282/19.05.2017 г.).

В процес на разработване е регламенти- Декември Засилване на
рането в нормативен акт на задължите- 2018 г.
научноизслелен характер на прилагането на политидователската
ката на отворен достъп от научните
дейност,
организации, висшите училища и финантехнологичсиращите научни изследвания организаното развиции.
тие и иновациите.
Разработен и подготвен за внасяне в МС Декември
Оперативен план за изпълнение на
2017 г.
първи етап на НСРНИ 2017-2030

1/ Брой международни проекти, в които
участват български изследователи;
2/ % на нарастване на годишна база в броя
на научни
публикации на
български
изследователи/научни
звена в международни издания;
3/ % нарастване
на броя на
патентите на
100 хил. жители;
4/ Брой научни
организации,
които извършват научни
изследвания
чрез научна
инфраструктура, модернизирана в рамките
на ОПНОИР.

Приключи дейността на сформираните
комисии за оценка на научноизследователската дейност. Докладът с резултатите е представен за одобрение и публикуване.

- Актуализирана национална пътна
Предстои обявяване на резултатите по
карта за научна инфраструктура 2017– конкурса на ОП НОИР за ЦК и ЦВП
2023, приета с Решение № 354 от 29
юни 2017 година на Министерски съвет.
- Извършено картографиране на научната инфраструктура в страната. Планирани средства в бюджета за финансиране на научната инфраструктура.
- Одобрена е Национална програма за
полярни изследвания 2017-2021 г.
- Обявени са 7 конкурсни процедури по
новите правила на ФНИ.
- Осигурен е абонамент за достъп до
паневропейската научна и образователна мрежа (GEANT) и за достъп до
бази данни с научна информация.
- Разработена е концепция за Национална политика за отворен достъп до
научна информация и научни данни,
която е публично достъпна.
Управляващият орган на ОП НОИР организира оценка на подадените проектни
предложения.
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7

Ноември
2017 г.

9

10

1

2

3

4

5

През юни 2017 г. след решение процедура на обжалване пред КЗК и решение
на ВАС е избран оценител - фирма Прогети Плант за две процедури за подбор
на проекти - „Изграждане и развитие на
Центрове за върхови постижения“ и
„Изграждане и развитие на Центрове за
компетентност“ към Приоритетна ос 1
„Научни изследвания и технологично
развитие“ на ОП НОИР. През август
избраната фирма стартира ТФО на двете
процедури и комисията приключва
работата си до края на октомври 2017 г.

6

Предстои сключване на договори с
одобрените за финансиране проекти в
резултат на приключилата оценка от
избраната фирма Прогети Плант с международни оценители.

7

2023 г.

9

10

По двете
процедури
ще бъдат
предоставени
350 млн. лв.

Индикатори за
ЦВП и ЦК:
- 250 нови
изследователи
в подпомогнатите субекти;
-350 изследователи, работещи
в подобрени
инфраструктурни обекти за
научни изследвания;
- 4 новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦВП и 8
в ЦК;
- 40 съвместни
научноизследователски проекти, разработени
между ЦВП и
бизнеса и 110 с
ЦК;
Дял на научните
публикации
сред първите
10 % от найцитирани по
приоритетните
области на
ИСИС – 4 %;
Публични
разходи в
размер на
0.03 % от БВП за
научноизследователска и
развойна дейност (GOVERD
плюс HERD),
финансирани от
предприятията.
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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
През отчетния период е изготвен е проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници, с който се транспонират изискванията на Директива 2015/1513/ЕО. Предстои провеждане на
обществени консултации и стартиране на процедурата по междуведомствено съгласуване.
За избор на модел за пълна либерализация на електроенергийния пазар е извършен анализ на
нормативната уредба в енергийния сектор със съдействието на Световната банка. Предстои изготвяне
на законодателни промени в Закона за енергетиката.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
Наблюдава се забавяне в приемането на ЗИД на ЗЕВИ от НС, чийто краен срок е септември 2017
г. Налице е промяна в крайния срок за разработването и приемането на ЗИД на ЗЕ, който се предвижда да бъде одобрен през първото полугодие на 2018 г.

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
Продължава изпълнението на Инвестиционната програма по климата с финансиране от НДЕФ.
През отчетния период са реализирани мерки за намаляване на енергопотреблението в 71 обекта в
т.ч.: 26 училища, 15 детски ясли и градини, 10 административни сгради, 8 читалища, 5 обществени
сгради, 4 университета, 2 здравни служби и 1 общинска болница. Общата стойност на проектите е
29,76 млн. лв. със спестени емисии на парникови газове в размер на 586 114 т (tCO2eq). Доставени са
общо 44 електрически и хибридни превозни средства, които предотвратяват емисии на парникови
газове в размер на 1 387 т (tCO2eq).
За намаляване на вредните емисии в транспорта, през отчетния период по ОПРР са сключени 2
договора за безвъзмездна финансова помощ за подобряване на системите на градския транспорт на
обща стойност 18,4 млн. лв.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
От съществено значение за изпълнението на националните политики за намаляване на равнището на емисии на парникови газове ще бъде участието на страната в преговорния процес на европейско ниво по приемането на законодателните предложения на ЕК и в международните преговори
по оставащите нерегламентирани въпроси в Парижкото споразумение вкл. в спомагателния диалог
през 2018 г. – първият ключов политически момент след Париж, където страните ще направят преглед
на колективните си усилия за постигане на температурната цел, посочена в Парижкото споразумение.

50

Табл. 10: Мерки, адресиращи НЦ по пакет „Климат-енергетика“ ( част 9 от Приложение 1)
Информация относно предприети и планирани мерки
Област на
политика

Наименование
на мярката

Кратко описание на мярката

Начална
дата

Актуално състояние
(към 31 октомври 2017 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението й (след 31 октомври 2017 г.)

1

2

3

4

5

6

Крайна
дата

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

7

9

10
Подобряване на
ЕЕ и оползотворяване на
енергията от
ВИ.

Подобряване на ЕЕ
и оползотворяване
на енергията от ВИ

Програма BG04
„Енергийна
ефективност и
възобновяема
енергия”

Подобряване на ЕЕ и оползотворяване на енергията от ВИ.

2014 г.

По програма BG04 са изпълнени 53
проекта за повишаване на ЕЕ и ВИ,
обучение на представители на държавните институции и общините по отношение разработване, планиране и изпълнение на мерки за ЕЕ и ВИ, обмяна и
трансфер на знания, опит и най-добри
практики в областта на ЕЕ и ВИ.

Изпълнени договори от бенефициентите 2017 г.
- държавни институции, общини, МСП,
университети, обучителни и образователни организации, компании за енергийни услуги и др.

1/ Повишаване на ЕЕ и
увеличаване
на дела на
енергията от
ВИ за отопление и/или
охлаждане в
общински и
държавни
сгради и
локални
отоплителни
системи.
2/ Повишен
административен капацитет по
отношение на
ЕЕ и ВИ.

Подобряване на ЕЕ

Обследване и
сертифициране
на сгради за
обществено
обслужване с РЗП
над 250 м2

Извършване на обследване за ЕЕ и
сертифициране на всички сгради за
обществено обслужване в експлоатация с РЗП над 250 кв. м.

2013 г.

Спестявания на енергия – 50.3
ktoe/годишно.

Обследване за ЕЕ и сертифициране на
всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с РЗП над 250 кв. м.

2020 г.

Необходими Спестявания на
инвестиции - енергия - 214
1 746 млн. лв. ktoe/г.

Изпълнение на
индивидуални
цели за енергийни спестявания от
търговците с
енергия

За подпомагане изпълнението на
националната цел със ЗЕЕ се въвежда и цел за повишаване на ЕЕ при
крайното потребление на енергия,
която ще се разпредели като индивидуални цели между задължените
лица.

2014 г.

Спестявания на енергия - 197 ktoe/г.

Изпълнение на индивидуални цели за
енергийни спестявания от търговците с
енергия.

2020 г.

Необходими Спестявания на
инвестиции - енергия - 486
3 450 млн. лв. ktoe/г.

ЗИД на ЗЕВИ

Транспониране на изисквания на
Директива 2015/1513/ЕО.

март
2016 г.

Изготвен анализ на възможностите за
производство на биогорива от ново
поколение и на други ВИ в транспорта и
определяне на индикативна подцел за
потребление на биогорива от ново
поколение в сектор „Транспорт“.

Определяне на национална подцел за
септемв- 15 000 лв.
дял на биогоривата от ново поколение в ри 2017 г.
транспорта през 2020 г. и представянето
й в ЕК.
Изготвен е проект на ЗИД на ЗЕВИ, с
който се транспонират изискванията на
Директива 2015/1513/ЕО. Предстои
провеждане на обществени консултации
и стартиране на процедурата по междуведомствено съгласуване на проекта на

Подобряване на ЕЕ
и оползотворяване
на енергията от ВИ

Определена
подцел;
Приет от НС
ЗИД на ЗЕВИ.
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7

9
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ЗИД на ЗЕВИ по чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на МС и неговата
администрация.

Подобряване на ЕЕ

52

ЗИД на ЗЕ

Проектът на ЗИД на ЗЕ е свързан с
разработването и одобрението на
модел за пълна либерализация на
електроенергийния пазар и изпълнение на условия по Решение № С
(2016) 5205 от 04.08.2016 г. на ЕК,
относно подпомагане на производството на енергия от ВИ в България –
SA 44840 (2016/NN).

2017 г.

Със съдействието на СБ беше извършен Изготвен ЗИД на ЗЕ през първото полу- 2018 г.
анализ на нормативната уредба в енер- годие на 2018 г.
гийния сектор и на възможностите за
избор на модел за пълна либерализация
на електроенергийния пазар. Световната
банка представи окончателния доклад
относно проучването си върху електроенергийния сектор в страната и препоръките за неговото реформиране във
връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара.
Към настоящия момент в Министерство
на енергетиката е сформирана работна
група за разработване на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.
Проведена е процедура по нотификация
пред ЕК на идентифицирана държавна
помощ. Във връзка с изпълнението на
условията по Решение № С (2016) 5205
от 04.08.2016 г. на ЕК, относно подпомагане на производството на енергия от ВИ
в България – SA 44840 (2016/NN) са
предприети необходимите промени в
ПЗР на разработения проект на Закон за
изменение и допълнение на Закона за
енергията от възобновяеми източници.

Не е необходимо финансиране.

Приет ЗИД на
ЗЕ.

Четвърти национален доклад за
напредъка в
насърчаването и
използването на
енергията от ВИ

Изпълнение на изисквания на Директива 2009/28/ЕО.

2017 г.

През 2014 г. е отчетен 18 % дял на енергията от ВИ, с което е преизпълнена
задължителната национална цел за
2020 г.

Набиране на данни, изготвяне и представяне в ЕК на Четвъртия национален
доклад.

декември Не е необхо2017 г.
димо финансиране.

Представен в ЕК
четвърти национален доклад.

Повишаване на
енергийната
ефективност в
предприятията
чрез ЕСИФ

Предоставяне на подкрепа за инвестиции в енергоспестяващи технологии и производството на енергия от
ВИ и СМР на производствените
сгради.

2012 г.

Подписани са 231 броя договори по
„Енергийна ефективност за МСП“, с БФП
на стойност 168.4 млн. лв.
Приключила е оценката на процедура
„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

Сключване на допълнителни договори
по процедура „Енергийна ефективност
за МСП“, с БФП на стойност 154 млн. лв.
Сключване на договори по процедура
„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.
Изпълнение на сключените договори.

2023 г.

За периода
2014-2020 г.
по ОПИК ще
бъдат предоставени
466 млн. лв.
БФП.
Към
31.10.2017 г.
са предоставени 168,36
млн. лв.

Енергийна
интензивност
на икономиката
(промяна) базова стойност
- 0.470 (2012 г)
т.н.е. на 1000
евро БВП
(2005=100) и
0,608 (2014 г.),
целева стойност
(2023 г) – 0.604.
2015 г. - 0.449.

Ефективно прила- Участие в преговорите на европейс-

2013 г.

Взето участие в преговорния процес по

Участие в преговорния процес на евро-

2020 г.

1/ Спестени

1/ Изпълнени

1

2

3

гане на европейската политика по изменение
на климата и
участие на България в международните преговори по изменение на климата

ко ниво във връзка с промени във
функционирането на ЕСТЕ, както и на
международно равнище по отношение на прилагането на Парижкото
споразумение за климата и регламентиране на неуредените със
Споразумението въпроси.
Осигуряване въвеждането и прилагането на изискванията на новоприето европейско законодателство в
областта на биогоривата (Директива
2015/652 и Директива 2015/1513).
Инвестиции в дейности за намаляване на емисиите на парникови газове
извън ЕСТЕ.

4

5

6

законодателните предложения на ЕК:
Директива, изменяща Директива
2003/87/ЕС с цел подобряването на
ценовата ефективност в процеса по
намаляване емисиите и инвестициите в
нисковъглеродни технологии; Регламент
за споделяне на усилията за секторите
извън обхвата на ЕСТЕ в периода 2021 2030 г.; Регламент за включването на
емисиите и поглъщанията на парникови
газове от земеползването, промените в
земеползването и горското стопанство в
рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.; Регламент за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел
запазване на сегашните ограничения на
обхвата за авиационните дейности и
подготовка за прилагането на глобална,
основана на пазара мярка от 2021 г.
Взето е участие в преговори за разработването на правила и насоки за привеждане в действие и операционализиране
на основните аспекти на Споразумението от Париж – приети заключения на
Съвета на ЕС относно Парижкото споразумение и подготовка за срещите по
Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (Бон, 6 - 17 ноември
2017 г.)
Продължава успешно да функционира
ЕСТЕ, като за 2017 г. са издадени безплатни квоти на 126 оператора на инсталации и на 4 авиационни оператора,
участващи в ЕСТЕ. Към 01.11. 2017 г.
генерираните приходи от тръжните
продажби на квоти за емисии на парникови газове от инсталации и авиационни
дейности са в размер на 206,6 млн. лв.
Изпълнение на ИПК, с финансиране от
НДЕФ:
- Реализирани мерки за намаляване на
енергопотреблението в 71 обекта в
т.ч.: 26 училища, 15 детски ясли и градини, 10 административни сгради, 8
читалища, 5 обществени сгради, 4
университета, 2 здравни служби и 1
общинска болница. Общата стойност
на проектите е 29,76 млн. лв. със
спестени емисии на парникови газове
в размер на 586 114 т (tCO2eq).
- Доставени общо 44 електрически и
хибридни превозни средства, които
предотвратяват емисии на парникови

пейско ниво по приемането на законодателните предложения на ЕК и в международните преговори по оставащите
нерегламентирани въпроси в Парижкото
споразумение, вкл. в спомагателния
диалог през 2018 г. – първият ключов
политически момент след Париж, където
страните ще направят преглед на колективните си усилия за постигане на температурната цел, посочена в Парижкото
споразумение.
Трансфери на годишно разпределено
количество емисии (Annual emissions
allocations AEAs) на Република Малта
съгласно сключено двустранно споразумение.
Осигуряване въвеждането и прилагането
на изискванията на новоприето европейско законодателство в областта на
биогоривата (Директива 2015/652 и
Директива 2015/1513) - изготвяне и
приемане на: Наредба за устойчивост на
биогоривата с отчитане на непреки
промени в земеползването; Наредба за
условията, реда и начина за изготвяне и
верификация на докладите на доставчиците на течни горива и енергия за транспорта; Методика за определяне на
емисиите на парникови газове от целия
жизнен цикъл на биогоривата с отчитане
на непреките промени в земеползването; Методика за определяне интензитета
на емисиите на парникови газове от
целия жизнен цикъл на течните горива,
различни от биогоривата и енергията за
транспорт.

7

9

10

емисии на
парникови
газове в
резултат на
проектите по
ИПК.
2/ Усъвършенствана
нормативна
уредба в
областта на
биогоривата с
цел насърчаване тяхното
използване.

проекти по
ИПК.
2/ Приети
нормативни
актове и методически документи в областта на биогоривата с цел
тяхното насърчаване.
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1

2

3

4

5

6

7

9

10

1/ Общ предвиден ресурс
по ОПРР
2014-2020 –
279.8 млн. лв.
за градски
транспорт.
Със сключените ДБФП
през отчетния период,
общата стойност на всички сключени
до момента
ДБФП възлиза на 116
млн. лв.,
което е 42 %
от целия
ресурс по
ОПРР 20142020 за градски транспорт.
2/ Общ предвиден ресурс
по ОПРР
2014-2020 661 млн. лв.
за ЕЕ в сграден фонд.
Със сключените ДБФП
общата стойност на всички сключени
до момента
ДБФП възлиза на 205,6
млн. лв.
което е 31,1%
от целия
ресурс по
ОПРР 20142020 за енергийна ефективност в
жилищни
сгради.

1/ Намаляване
на количеството
фини прахови
частици в градовете (базова
стойност 1,79
μg/m3, целева
стойност 1,57
μg/m3.
2/ За градски
транспорт:
очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове –
целева стойност
13 927.73 тона
CO2 екв.
3/ Брой домакинства, преминали в погорен клас на
енергопотребление - 12 901.
4/ Понижаване
на годишното
потребление на
първична енергия от обществените сгради –
140 645 420
kWh/г.

газове в размер на 1 387 т (tCO2eq).
Предстои закупуването на още 18.
Подобряване на ЕЕ
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Мерки за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на вредните
емисии в атмосферата

По ОПРР 2014-2020: Интегриран
2015 г.
градски транспорт: Изграждане на
транспортна инфраструктура. Доставка на превозни средства. Развитие на нови маршрутни линии.
Насърчаване на алтернативни форми
на транспорт.

Отворени процедури за предоставяне на
БФП по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано
градско развитие“ - за проекти за интегриран градски транспорт и внедряване
на мерки за ЕЕ в жилищни и административни сгради и в студентски общежития.

Внедряване на мерки за ЕЕ в сграден
фонд - жилищни сгради, административни сгради на държавната и
общинската администрация и на
студентски общежития.

През отчетния период по ПО 1 са сключени 2 бр. ДБФП за подобряване на
системите на градския транспорт на
обща стойност 18,4 млн. лв.
През отчетния период по ПО 1 са сключени 9 бр. ДБФП за ЕЕ в жилищни и в
административни сгради на стойност
18,4 млн. лв.

Изпълнение на проекти по ОПРР 20142020 в рамките на ПО 1.
Изпълнение на проекти по ОПРР 20142020 в рамките на ПО 2.

2023 г.

2.3 Национална цел за образование
Национална цел: Дял на преждевременно напусналите образователната
система от 11% до 2020 г.
 Обзор на изпълнението на политиката
Реализирани са мерките и дейностите от Плана за 2016-2017 г. в изпълнение на Стратегията за
намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Изготвя се отчет на Плана за двугодишния период и е стартирала процедурата за актуализация на Плана за 2018-2020 г.
Реализирани са дейности по подготовка на механизъм за краткосрочен обхват на необхванатите, отпадналите и преждевременно напусналите образователната система деца и ученици чрез разработване на подробна карта с демографската характеристика на ромското население в обособените
градски квартали с детски градини и училища в тях.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
Осигурени са условия за въвеждане и развитие на приобщаващо образование, насочено към отчитане на образователните потребности на всички деца и ученици и с акцент върху децата и учениците със специални образователни потребности. Осигурена е и допълнителна подкрепа за личностно
развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, на деца и ученици в риск, с
изявени дарби, с хронични заболявания.

Национална цел: Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование
– 36% до 2020 г.
 Обзор на изпълнението на политиката
За подобряването на условията за достъп до висше образование се прилагат финансови мерки и
се осъществяват дейностите, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в Република
България за периода 2014-2020 г. и други нормативни документи, регулиращи системата на висшето
образование. Изготвя се седмото издание на Рейтинговата системата за висшите училища.
Продължава създаването на условия за провеждане на практическо обучение на студентите в
реална работна среда, което има за цел поддържане и повишаване на качеството на висшето образование, подобряване на взаимовръзката на образованието с бизнеса, целяща бърза и ефективна реализация на завършващите висше образование на пазара на труда.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
Политиката насърчава усилията на висшите училища за непрекъснато развитие на качеството на
предлаганото висше образование, подпомагането им при въвеждането, развитието и усъвършенстването на вътрешните системи за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния
състав, създаване на условия за усвояване на добрите практики на висшите училища от държавите
членки на ЕС.
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Табл. 11: Мерки, адресиращи НЦ за образование (част 10 от Приложение 1)
Информация относно предприети и планирани мерки
Област на
политика

Наименование
на мярката

1
Дял на
преждевременно
напусналите образователната
система от
11% до
2020 г.

2
Изпълнение на
Плана за 20162017 г. към Стратегията за намаляване дела на
преждевременно
напусналите
образователната
система (20132020)
Оценка на напредъка по изпълнение на Стратегията за развитие
на висшето образование в РБ за
периода 20142020 година с цел
актуализация на
Плана за действие и заложените
индикатори
Анализ и оценка
на риска с цел
идентифициране
на възможности
за корупционни
практики в системата на висшето образование.
Модел на решение

3
Планът за изпълнение се базира на
подход, който изисква обединяването на всички членове на училищната
общност и сътрудничество с широк
кръг заинтересовани страни за преодоляване на отпадането от училище
и преждевременното напускане на
образователната система.

4
2017 г.

5
Приет План за 2016-2017 г. за изпълнение на Стратегията.

Аналитичен преглед на изпълнението на Стратегията за развитие на
висшето образование в РБ за периода 2014-2020 година и Плана за
действие към нея.

януари
2017 г.

Изготвен е доклад за изпълнението на
заложените дейности в Плана за действие към Стратегията за периода 20152016 г.

Проект по ОП
НОИР „Поддържане и усъвършенстване на
Рейтинговата
система на вис-

Ежегодна актуализация на системата.

Повишаване дела на
30-34
годишните
със завършено
висше
образование
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Кратко описание на мярката

Начална
дата

Актуално състояние
(към 31 октомври 2017 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението й (след 31 октомври 2017 г.)
6
Изпълнение на дейности по политиките,
заложени в Плана.

Анализ на европейската уредба,
февруари Изготвен аналитичен доклад - УАСГ през
обзор на практиката в другите стра2018 г.
2017 и установени слабости в ЗВО.
ни, анализ на ЗВО и подзаконовите
актове , регулиращи ВО и др.
Проучване нагласите във връзка с ВУиндивидуални и обществени консултации с ВУ и форуми; Анализ на
въздействието с цел идентифициране на слабости в нормативната
уредба и повишаване качеството на
ВО.

юни
2016 г.

В ход е подготовка на изданието на
Рейтинговата система за 2017 г.

Публикуване на изданието на Рейтинговата система за 2017 г.

Крайна
дата
7
2017 г.

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен
8
Понижаване
на дела на
преждевременно напусналите образователната
система.

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност
9
Дял на преждевременно
напусналите
образователната система.

декември Създадена
2017 г.
дългосрочна
рамка за
адекватно
развитие на
системата на
висшето
образование.

Извършена
оценка на
напредъка по
изпълнение на
Стратегията и
актуализиран
План за действие.

декември Идентифици2018 г.
ране на общи
дефицити при
функционирането на
системата на
ВО и в ЗВО;
Предложения
за мерки- за
отстраняване
на констатираните слабости- изменения на ЗВО
- модел на
решение.
2020 г.
2 794 922,92
млн. лв.

Намаляване
риска от корупционни практики;
Повишаване
качеството на
ВО;
Оптимизиране
на дейността на
ВУ.

Бр. актуализации на Рейтинговата система.

1

Подобряване на
материалната база
на висши
училища

2
шите училища –
фаза 1”
Проект по ОП
НОИР „Студентски стипендии –
фаза 1”

3

4

5

6

7

8

Изплащане на студентски стипендии
с цел подобряване на достъпа до
качествено висше образование.

януари
2016 г.

Изменени са критериите за подбор на
операция „Студентски стипендии – фаза
1”-писмена процедура август 2017 г.

2017 г.

Проект по ОП
НОИР „Студентски практики –
фаза 1”

Подобряване на адекватността на
системите за образование и обучение спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образование към
работа.

януари
2016 г.

Изменение на критерии за подбор на
операция „Студентски практики – фаза 1”
– писмена процедура на КН септември
2017 г.
Срокът на проекта е удължен до 29.09.
2018 г. През отчетния период:
- май 2017 г. проведена среща - обучение на представителите на висшите
училища;
- За поддържане на информационната
система на проект "Студентски практики - Фаза 1" е сключен договор с
"ДРОН 1" ООД;
- С цел осигуряване на допълнителен
контрол на провежданите практики е
проведена процедура за избор на изпълнител с предмет "Осъществяване
на външен мониторинг чрез проверки
“на място” на изпълнението на студентските практики". Сключен е договор и
- Към 31.10.2017г. е извършена проверка на над 1 300 практически обучения;

В периода след 31.10.2017 г. се планират 2018 г.
нови съвместни работни срещи на екипа
за организация и управление на проект
„Студентски практики – фаза 1“ с висшите училища за ретроспекция на изпълнението на проекта до този момент,
отчитане на положителните и негативните тенденции, планиране на бъдещите дейности и коопериране на похватите
за стимулиране на студентите за включването им в практическите обучения и
резултатите от това. Първата планирана
среща ще бъде проведена на
01.12.2017г, а останалите – през пролетта на 2018 г.
Планирани са нови участия в различни
бизнес и кариерни форуми на членове
на екипа за организация и управление;
Планиран е нов график на проверки на
практическите обучения от страна на
фирмата за мониторинг;
Предстои селектиране и анализ на добрите практики в хода на провеждането
на практическите обучения;
В процес е избор на изпълнител за „предоставяне на специализирани счетоводни услуги“.

Брой студенти, включени
в студентски
практики до
31.10.2017г. –
28 875, което
е с 8 198
повече от
планирания
брой.
Със Заповед
№РД09-5529
от
30.10.2017г.
размерът на
БФП се намалява на
35 821 371,38
лв.

Строителство,
реконструкция,
ремонт, оборудване и обзавеждане на висши
училища

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

2015 г.

Сключените договори за предоставяне
на БФП по ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“ са в процес на
изпълнение.

Изпълнение на проекти по ПО 3 „Регио- 2023 г.
нална образователна инфраструктура“ по ОПРР 2014-2020, с бенефициенти висши училища.

Общ заложен
ресурс за
висши училища по
ОПРР 20142020 - 43 млн.
лв., който е
договорен на
98,6%

9

Бр. студенти по
приоритетни
специалности,
получили стипендии и специални стипендии – 28 665.
Дял на студентите, преминали успешно
практическо
обучение в
реална работна
среда, от включените в практическо обучение по ОП;
целева стойност
- 87%.
До 31.10.2017 г.
– 53,77%, което
е надвишаване
с 4,81% спрямо
планираното.
Индикаторът е
базиран на
планирания
брой включени
в проекта –
46 000 студенти.
Ако за база се
използва броят
на включените
към
31.10.2017г.,
изпълнението
на индикатора е
85,7%.
1/ Капацитет на
подпомогнатата
инфраструктура, предназначена за грижи
за децата или
образование –
брой студенти;
2/ Брой модернизирани образователни
институции.

57

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. Изключително 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 заетост.
За премахване на институционалния модел на грижа и за предоставяне на нови социални услуги
в общността, продължават да се изпълняват операции и процедури, имащи за цел да насърчат социалната интеграция на деца и семейства, както и на възрастни хора с увреждания. Разработен е проект
на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна
грижа. Достъпа до пазара на труда за хората с увреждания ще бъде осъществен посредством операции по ОПРЧР, като изпълнението на голяма част от тях тепърва предстои. Съществен принос за изпълнението на социалната политика в страната ще има и новия ЗСУ, който се очаква да бъде разработен към м.октомври 2018 г.
Продължават действията по отношение усъвършенстването на модела на медицинската експертиза.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
При оценяване въздействието на социалната политика върху намаляването на бедността в страната следва да се отчитат и други елементи на системата, които не могат да бъдат обхванати при измерване на нейната ефективност. Времевият лаг също пречи да се отчете реалната стойност на броя
на хората живеещи в бедност.
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 концепция 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)
Информация относно предприети и планирани мерки
Област на
политика

Наименование
на мярката

1
2
Намалява- Интегрирани
не на
услуги за ранно
бедността и детско развитие
насърчаване на
социалното
включване
Осигуряване на
достъп до социални услуги в
общността и
продължаване
процеса на
деинституционализация.

Кратко описание на мярката

Начална
дата

Актуално състояние
(към 31 октомври 2017 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението й (след 31 октомври 2017 г.)
6
Предстои сключване на договор с още
една община.

Крайна
дата

3
4
Осигуряване на подкрепа за продекември
дължаване на финансирането на
2015 г.
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.
Разкриване на нови социални услуги в общността за деца и семейства,
възрастни хора и хора с увреждания
и премахване на институционалния
модел на грижа:

5
Операцията е в процес на изпълнение.
Към декември 2016 г. 65 общини от общо
66 вече са сключили договори за предоставяне на БФП.

7
2018 г.

1.Операция „Приеми ме 2015“;

2015 г.

Операцията е в процес на изпълнение.

Продължаване изпълнението на проектните дейности по процедурата.

2018 г.

2.Операция „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на
закрилата на детето, социалните
услуги и социалното подпомагане";

2016 г.

Дейностите са в процес на изпълнение.

Продължаване изпълнението на проектните дейности по процедурата.

2019 г.

3.Процедура „Независим живот“.

2015 г.

Сключените договори са 293 на обща
Продължаване изпълнението на проектстойност 149, 15 млн. лв.
ните дейности по процедурата.
Към настоящия момент стойността на
верифицираните индикатори е следната:1)Лица с увреждания и лица над 65 г. в
невъзможност за самообслужване – 31
040; 2) Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги – 11
167; 3) Брой доставчици на услуги за
социално включване – 6; 4) Брой доставчици на услуги за социално включване,
разширили обхвата на дейността си – 4.

2018 г.

4.Операция „Открий ме” - реализи- 2017 г.
ра се в подкрепа на Мярка 3: „Формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на
личностното развитие“ от проекта
на Актуализирания план за действие
към Националната стратегия „Визия
за деинституционализация на деца-

Процедурата е обявена на 11.09.2017 г. и е Предстои оценка на подадените проектотворена за кандидатстване до 17:30 ч. на ни предложения.
30.11.2017 г.

2020 г.

Показатели за
Очакван
ефект с текуща
ефект, в т.ч.
и целева
бюджетен
стойност
9
ОПРЧР –
30 млн. лв.

10
Брой доставчици на услуги
за социално
включване –
66.

1/ Деца и
младежи,
получаващи
социални и
здравни услуги
в общността
ОПРЧР –
след извежда51,6 млн. лв. нето им от
институция –
200;
2/Брой доставОПРЧР – 28 чици на социмлн. лв.
ални услуги –
90;
3/ Брой служители, придоОПРЧР – 150 били квалифимлн. лв.
кация при
напускане на
операция –
7 300;
4/ Лица с
увреждания и
лица над 65 г.
в невъзможност за самообслужване –
16 000; Брой
доставчици на
услуги за
ОПРЧР – 4
социално
млн. лв.
включване –
265;
5/ Деца и
младежи,
настанени в
институции,
обхванати в
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та в РБ“. Целта е да допринесе за
превенция на институционализирането, за насърчаване на социалното
включване на деца и младежи в
неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск,
настанени в резидентни услуги, чрез
реализиране на мерки в посока
формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа
на личностното развитие.

4

5

6

По ОПРР 2014-2020: инфраструктур- 2017 г.
ни проекти в подкрепа на процеса
по деинституционализация на
социалните грижи за деца и възрастни.

Обявена процедура за предоставяне на
БФП BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за
деинституционализация на грижите за
деца”. Подадени 47 бр. проектни предложения, които са в процес на оценка.

Сключване на ДБФП за одобрените
проектни предложения и изпълнение на
съответните проекти по процедура
BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”.
Обявяване на процедура за предоставяне на БФП в подкрепа на процеса по
деинституционализация на социалните
грижи за възрастни хора и хора с увреждания

2023 г.

2016 г.

Приет от МС актуализиран План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията
на децата в Република България“ (с РМС
№ 859/13.10.2016 г.)

Продължаване и финализиране на процеса на деинституционализация на
грижата за деца, съгласно актуализирания План за действие за изпълнение на
Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”.

2025 г.

Финализиране на План за действие за
периода 2017-2020 г. за изпълнение на
Националната стратегия за дългосрочна
грижа.

2017 г.

Разработен проект на План за действие за
периода 2018-2021 г. за изпълнение на
Националната стратегия за дългосрочна
грижа.
През март 2016 г. стартира изпълнението
на проект „Нови стандарти за социални
услуги с конкретен бенефициент МТСП“

60

7

В рамките на проекта „Нови стандарти за декември
социални услуги“ ще бъдат въведени
2017 г.
нови и/или актуализирани процеси и
модели за планиране и изпълнение на
политики и услуги.
Проведени са 2 процедури за възлагане
на обществени поръчки с предмет:
1. „Разработване и предлагане на гъвкави модели за остойностяване и финансиране на социалните услуги, включващо
различни източници и механизъм за
въвеждане на принципа „парите следват
клиента”, както и проучване на европейския опит в тази област”;
2. „Разработване на модел за планиране
на минимален пакет от услуги на област-

9

Общ заложен ресурс
по
ОПРР 20142020 – 99
млн. лв.

ОПРЧР –
1,725 млн.
лв.

10
интервенции
за деинституционализация
(вкл. деца и
младежи,
настанени в
резидентни
услуги в общността) – 600;
6/Брой доставчици на услуги
за социално
включване –
25;
7/Брой
подкрепени
обекти на
социалната
инфраструктура – целева
стойност - 138
обекта.

1

2

3

Изменения в нормативната рамка.

4

5

2017 г.
Прието на 30.10.2017 г . ПМС № 246 от
02.11.2017 г. за изменение и допълнение
на ППЗСП (обн., ДВ, бр. 89 от 2017 г.)

Подобряване
достъпа до
пазара на труда
за хората с увреждания

6
но и общинско ниво, определяне на
обективни критерии за разработване на
карта на потребностите и карта на услугите на национално ниво, както и разработване на съответните карти”.
Сключени са договори с двама изпълнители със срок за изпълнение 30.11.2017 г.
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ноември
2017 г.

Интегриране на хората с увреждания и на уязвимите групи:
Операция „Активно включване“.

Q1 2016 г.

Сключени са 58 договора на обща стойност 18,7 млн. лв.

Изпълнение на проектните дейности.

2018 г.

ОПРЧР – 20
млн. лв.

Операция „Развитие на социалното
предприемачество“.

2016 г.

Стартирала процедура.

Извършва се оценка на подадените
проектни предложения.

2019 г.

ОПРЧР – 15
млн. лв.

Операция „Подкрепа за лицата с
увреждания” е цели да се осигури
качествена грижа за лицата с тежки
увреждания чрез създаване на
центрове за комплексна подкрепа
на лица с увреждания, вкл. с тежки

2017 г.

Операцията е одобрена от КН.

Предстои да бъде обявена през 2017 г.

2020 г.

ОПРЧР - 6
млн. лв.

Участници на
възраст над
29 г., започнали работа, вкл.
като самонаети, при напускане на операцията – 500;
Неактивни и
безработни
участници,
които са започнали да
търсят работа
или имат
работа, вкл.
като самостоятелно заети
лица, след
осигурена
грижа за дете – 500;
Участници с
увреждания
над 18 г., които
са започнали
да търсят
работа или
имат работа,
вкл. като
самостоятелно
заети лица –
500; Участници
с увреждания
над 18 г.,
получаващи
услуги – 900.
Брой на кооперативните
предприятия и
предприятията
на социалната
икономика,
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множествени увреждания и техните
семейства, както и подобряване на
достъпа до услуги за кариерно
развитие и насърчаване участието
на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с лица с увреждания.

4

Операция „Равни шансове” – цели
2017 г.
да се създадат предпоставки за
активно социално включване на
хората с увреждания, като една от
най-уязвимите групи в нашето
общество. Операцията се насочва
към повишаване степента на информираност на обществото за
проблемите и възможностите на
хората с увреждания и промяна в
обществените нагласи спрямо тях.
Процедурата цели също реализация
на комплексни действия в посока
улесняване достъпа до заетост на
уязвими групи, както и предоставяне на възможности за връщането на
пазара на труда на лицата, които
полагат грижи за близките си с
увреждания.
Операция „Нов шанс за социално
2017 г.
включване” - насочена е към подкрепа за социалното включване на
хората с увреждания с оглед улесняване достъпа им до заетост посредством пилотно тестване и прилагане на практика на нов подход за
експертно определяне на работоспособността на хората с увреждания. Ще се апробира модел за
експертна оценка на уврежданията
и на работоспособността на хората с
увреждания чрез подход по аналогия на ICF стандартите на Световната здравна организация, осигуряващи индивидуален подход.
Подпомагане на Предоставяне на семейни помощи Постоянен
семейства с деца за деца по реда на ЗСПД.
срок

62

5
Операцията е одобрена от КН на ОПРЧР
2014-2020 г.

6
Предстои да бъде обявена през 2017 г.

Процедурата е обявена на 20.10.2017 г. и е Предстои подаване на проектни предотворена за кандидатстване до 17:30 ч. на ложения, съгласно посочения срок, след
20.12.2017 г.
което и оценка на подадените проекти.

7
2020 г.

9
ОПРЧР - 8
млн. лв.

10
получили
подкрепа - 70;
Неактивни или
безработни
участници–
480.

2020 г.

ОПРЧР - 8
млн. лв.

Хора с увреждания над 18 г.
– 540.

Хора с увреждания над 18 г.
– 1200; Деца,
вкл. с увреждания – 250.

Операцията е одобрена от КН на ОП РЧР
2014-2020 г.

Предстои да бъде обявена през 2017 г.

2018 г.

ОПРЧР - 1
млн. лв.

Хора с увреждания над 18 г.
– 250.

За 2016 г. са изплатени семейни помощи
за деца по ЗСПД в размер на 503 388 484
лв.
Към 31.10.2017 г. са изплатени семейни
помощи за деца по ЗСПД в размер на 445
917 948 лв.

Изплащане на семейни помощи за деца.

Постоянен 2017 г. –
Дял на децата
срок
2019 г. 568.7 в риск от
млн. лв.
бедност преди
и след социални трансфери
(43.5 % и
съответно
31.9 % ) –
намаление с
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Разработване на нормативни про2017 г.
мени в ППЗСПД в съответствие с
промените в ЗСПД.
1. Във връзка с изпълнение на приетите мерки за намаляване на административната тежест върху
гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител;
2. Във връзка с изпълнение на създадения с РМС № 373 от
05.07.2017 г. механизъм за съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

ПодобряУсъвършенстваване качес- не на ЕР
твото на МЕ
и на ЕР

Операция BG05M9OP001-3.010 януари
Експертиза на работоспособността, 2017 г.
ОПРЧР, с което се осигурява експертна подкрепа за разработване на
методики за МЕ и ЕР, в които ще
бъдат интегрирани принципите на
Международната класификация на
човешката функционалност, уврежданията и здравето (ICF) на СЗО.

5

С оглед привеждане на подзаконовата
нормативна уредба в съответствие с въведените промени в ЗСПД и определяне на
условията и реда за предоставяне на
новия вид семейна помощ за деца, със
заповед № РД01-898/19.12.2016 г. на
министъра на труда и социалната политика е създадена работна група за разработване на:
1. Проект на Постановление за изменение
и допълнение на ППЗСПД; Прието ПМС №
210 от 28.09.2017 г. за изменение и допълнение на ППЗСПД (обн., ДВ, бр. 79 от
2017 г.);
2. Образец на заявление-декларация за
отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане.
Влязло в сила ПМС № 78 от 21.04.2017 г.
за изменение и допълнение на ППЗСПД,
приет с ПМС № 139 от 2002 г.
Прието ПМС № 246 от 02.11.2017 г. за
изменение и допълнение на ППЗСП (обн.,
ДВ, бр. 89 от 2017 г.). С Преходните и
заключителните разпоредби на ПМС №
246 от 02.11.2017 г. се направиха изменения и допълнения в ППЗСПД.
Операцията е в процес на изпълнение от
1 юни 2017 г.

6

7

Разработен и приет проект на ПМС за
изменение и допълнение на ППЗСПД.

септември2017 г.

Актуализирани утвърдени образци на
заявления-декларации за отпускане на
семейни помощи за деца по ЗСПД

октомври2017 г.

Разработен и приет проект на ПМС за
изменение и допълнение на ППЗСП.

В процес на изпълнение.

9

10
11.6 пр. п. за
2016 г.
Прието ПМС за
изменение и
допълнение на
ППЗСПД.

Утвърдени
образци на
заявлениядекларации.

ноември
2017 г.

Прието ПМС за
изменение и
допълнение на
ППЗСП.

2019 г.

1/ Подобряване на
възможностите за
интеграция
на хората с
увреждания
на пазара на
труда.
2/ Подобряване на
ефективността на
публичните
разходи за
подкрепа на
лицата с
увреждания
и с намалена работоспособност.

Брой въведени нови и/или
актуализирани
процеси и
модели за
планиране и
изпълнение на
политики и
услуги – 1.

63

3 МЕРКИ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО
УСКОРЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА
Табл. 13
Област на политиката

Наименование на мярката

Отговорна
институция

Необслужвани кредити

Улесняване процеса по намаляване на необслужваните
кредити

БНБ

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 здравеопазване

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

МЗ
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