ДОКЛАД
с информация за нови и актуализирани мерки, в отговор на Препоръката на Съвета
от 2018 г., относно Националната програма за реформи на България за 2018 г.
и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на
Република България за 2018–2021 г.

Настоящият доклад включва информация за предложени нови и актуализирани мерки в отговор на Препоръката на Съвета от 2018 г., относно Националната програма за реформи на България
за 2018 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България (20182021 г.). Докладът е изготвен в изпълнение на чл. 6 от РМС № 396 от 20 юли 2017 г. за определяне
на механизъм за координация и наблюдение на структурни реформи в рамките на Европейския семестър.
За настоящата година препоръките към България са три, с една по-малко от 2017 г., като отново покриват областите фискална политика, финансов сектор, регулаторна рамка по несъстоятелността, система за социална защита, образование и здравеопазване.
I. Нови мерки в отговор на специфичната препоръка на Съвета на ЕС от 2018 г.:


мярка „Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики“ адресира първа специфична препоръка
(СП 1). По нея се предвижда изготвяне на предложения за промени в нормативна уредба в
областта на корпоративното управление на държавните дружества. Мярката ще се осъществи посредством изпълнението на проект за осигуряване на техническа помощ от Службата за подкрепа на структурни реформи към Генералния секретариат на ЕК по Програмата
на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи. Крайният срок за изпълнение на
мярката за модернизиране на правната уредба в областта е средата на 2019 г.



мярка „Осъществяване на ефективен диалог между Комисията за финансов надзор и
регистрираните одитори“ адресира СП 2 в областта на подобряването на процесите на
оценяване и одит в небанковия финансов сектор. Мярката е насочена към компетентните
органи, осъществяващи надзор върху застрахователните предприятия и регистрираните
одитори, извършващи задължителен одит на тези предприятия.



мярка „Функционален анализ и оценка на ефективността на производствата по несъстоятелност и процедурата по стабилизация“ адресира СП 2, свързана с реформа на
правната уредба на несъстоятелността. Мярката ще се изпълнява чрез предоставяне на
техническа помощ от Службата за подкрепа на структурни реформи към Генералния секретариат на ЕК и включва четири основни компонента: преглед на съществуващото законодателство и отправяне на препоръки относно рамката за несъстоятелност и стабилизация; разработване на модел за събиране и публикуване на данни за производствата по несъстоятелност и стабилизация; изготвяне на пътна карта за изпълнение на препоръките относно рамката по несъстоятелност и модела за събиране и публикуване на данни и провеждане на обучения на служители в системата.
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мярка „Реформа на заповедното производство чрез създаване на система за централизирана електронна обработка на заповедните дела“ цели създаване на централизирана електронна система, с която да се преодолее неравномерната натовареност на районните съдилища, разглеждащи заповедни дела. Предвижда се мярката да се изпълнява съвместно със Службата за подкрепа на структурни реформи към Генералния секретариат на ЕК.
Предвижда се разработването на концепция за изграждане на системата, като се използват
добри практики на аналогични модели на електронна обработка и на разглеждане на дела
на други държави. Въвеждането на централизираната система е основа за въвеждането на
електронното правосъдие в страната.



мярка „Споразумение за интеграция в заетост (СИЗ)“ и мярка „Национално рамково
споразумение за изпълнение на СИЗ“ са насочени към адресиране на СП 3 относно повишаване пригодността за заетост на групите в неравностойно положение. Първата мярка
предвижда сключване на споразумение между продължително безработните лица и Дирекциите „Бюро по труда“ за предоставяне на различни услуги, а втората предвижда
сключването на Национално рамково споразумение между различните институции и местната власт, имащи отношение към проблемите на продължително безработните лица и
техните семейства за преодоляването на състоянието на продължителна безработица.



мярка „Назначаване на организатори за полагането на обществено полезен труд“ адресира СП 3 и предвижда активиране и възстановяване на трудовите навици на безработни
лица в трудоспособна възраст, получаващи социални помощи. Планира се до края на
2018 г. да бъдат назначени 200 души, организатори на полагането на обществено полезен
труд към общините, които ще контролират дейността на продължително безработните при
полагането на обществено полезен труд.



мярка „Повишаване качеството на професионалното обучение“ адресира СП 3 и е
свързана с промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта,
имащи за цел да повишат качеството на професионалното обучение. Предвижда се промените да бъдат приети в края на 2018 г.

II. Актуализирани мерки в отговор на специфичната препоръка на Съвета на ЕС от 2018 г.
Българската народна банка предлага актуализация на една мярка в отговор на препоръката за засилване на надзора и законодателството в банковия сектор. По мярка „Наредби, вътрешни правила
и наръчници, регламентиращи надзорната дейност“ е заложена допълнителна дейност – „Усъвършенстване на рамката за оценяване на активи“, която предвижда въвеждането на единна рамка
за управление на необслужвани експозиции на ЕС, включваща насоките за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции, които предстои да бъдат приети от ЕБО и законодателните предложения на ЕК за Регламент относно минималните нива на покритие на експозиции в неизпълнение и Директива относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането
на обезпечения. Въвеждането на единната рамка за управление на необслужвани експозиции на ЕС
ще спомогне за стабилността на системата, като ускори намаляването на необслужваните кредити в
банковия сектор.
Комисията за финансов надзор (КФН) предлага промяна на описанието на дейност към мярка „Изпълнение на План за действие, изготвен съвместно с EIOPA“, която ще включва преглед на
дейността на КФН с оглед съответствие с изискванията за риск-базиран надзор.
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Министерството на труда и социалната политика актуализира две мерки в областта на активните
политики на пазара на труда, отбелязващи постигнатия към момента напредък по изпълнение на
операции в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, целящи активирането на неактивни младежи, чрез включване в заетост и обучение, както и включването на безработни и неактивни лица на пазара на труда. В допълнение към мярка „Изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, е включена нова операция „Умения“. Операцията е програмирана в унисон с приоритетите за учене през целия живот, предоставяйки възможност
на работодатели да обучат както заети лица, така и новоназначени безработни в техните предприятия на умения, специфични за даденото работно място.
Министерството на образованието и науката актуализира мярка в областта на предучилищното и
училищното образование. Мярка „Повишаване на ефективността в работата на институциите
по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“ се актуализира с информация за приемането на Националната
програма „Заедно за всяко дете“.
Министерството на здравеопазването актуализира информация относно напредъка в изпълнението
на мерки и техните предстоящи етапи, както следва:


по мярка „Изпълнение на Национална здравна стратегия 2020“, в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. се предвижда стартиране на мащабен инвестиционен проект за модернизация на системата за спешна медицинска помощ. Предстои разширяване на пакета здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, чрез
сключване на Национален рамков договор за 2019 г., както и сключване на договори между лечебните заведения и НЗОК въз основа на Националната здравна карта и Наредбата за
критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ.



по мярка „Подобряване на механизма на ценообразуване на лекарствените продукти
и рационализиране на лекарствената употреба“ се предвиждат промени в Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените
продукти и в Наредбата за оценка на здравните технологии.



по мярка „Усъвършенстване на механизмите на заплащане на медицинските дейности и осъществяване на ефективен контрол при финансиране на здравни дейности с
публичен ресурс“ се предвижда разширяване на пакета здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК, чрез сключване на Национален рамков договор за 2019 г. и усъвършенстване на механизмите за контрол на медицинските дейности.
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Специфична препоръка 1
Да подобри събирането на данъците и ефикасността на публичните разходи,включително чрез ускоряване на мерките за намаляване на размера
на неформалната икономика. Да модернизира рамката за корпоративно управление на държавните предприятия в съответствие с международните добри практики.
Табл. 1: Мерки, адресиращи СП 1, част от Приложение 1
Област на
политика

Наименование
на мярката

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

3

Начална
дата

Актуално състояние
(към юли 2018 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението й

Крайна
дата

4

5

6

7

8

9

декември
2018 г.

1/ Размер на
установени
щети/ нарушения;
2/ Ръст на погасени задължения
и на изплатени
възнаграждения
на работници;
3/ Намалени
разходи за изпълнение на
задълженията.

1/ Облекчаване
на административните процедури и съкращаване на сроковете за предоставяне на услуги от
администрацията;
2/ Намаляване
размера на
неформалната
икономика.

- унифициране и
модернизиране
на правната
уредба в областта
- подобряване на
управлението на
държавните и
общинските
дружества;
- подобряване на
финансовото
състояние и
ограничаване на
фискалните
рискове.

- повишаване
прозрачността и
публичността
при управлението на държавните дружества;
- намаляване
броя на дружествата, генериращи загуба;
- намаляване на
условните задължения, произтичащи от
държавните
дружества;

1

2

Данъчна
политика,
подобряване на
събираемостта на
данъците/намаляв
ане на
неформалната икономика

Изпълнение на
Единната национална стратегия
за повишаване на
събираемостта на
приходите, справяне със сенчестата икономика и
намаляване на
разходите за
спазване на
законодателството 2015-2017 г.

Удължаване срока на прилагане на
Стратегията и през 2018 г.

Корпоративно
управление
на държавните предприятия

Модернизиране
на рамката за
управление на
държавните
предприятия в
съответствие с
добрите международни практики

Изготвяне на предложения за проме- Юни 2018 г. Проект на Решение на Министерския
Стартиране и изпълнение на проекта
съвет за одобряване на две искания за при одобрение от Европейската комини в нормативната уредба в областта
получаване на подкрепа по Програмата сия.
на корпоративното управление на
на Европейския съюз за подкрепа на
държавните дружества чрез изпълструктурни реформи, в т.ч. за „Модернение на проект „Модернизиране на
низиране на рамката за управление на
рамката за управление на държавнидържавните предприятия в съответстте предприятия в съответствие с
вие с добрите международни практидобрите международни практики“ по
ки“
Програмата на Европейския съюз за
подкрепа на структурни реформи

Изпълнение на мерките от Плана за
действие за 2018 г.
Изготвяне на отчет за изпълнението
през 2017 г. на мерките от Плана за
действие към стратегията.

Очакван ефект, в Показатели за
т.ч. бюджетен ефект с текуща и
целева
стойност

януари
2018 г.

Удължен е срокът за прилагане на
стратегията. Одобрен е План за действие за 2018 г. с РМС № 95 от
16.02.2018 г.

Изпълнение на мерките и дейностите
от Плана за действие за 2018 г. към
стратегията.

Изготвен е и приет ежегодния отчет за
изпълнение на мерките от Плана за
действие към стратегията за 2017 г.,
одобрен от МС с решение по т. 22 от
Протокол № 12 на 21.03.2018 г.

март
2018 г.

юли
2019г.
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Специфична препоръка 2
Да предприеме последващи мерки, произтичащи от прегледите на финансовия сектор, и да изпълни плановете за действие в областта на надзора
с цел да засили надзора и стабилността на сектора. Да осигури адекватна оценка на активите, включително банковите обезпечения, чрез подобряване на процесите на оценяване и одит. Да завърши реформата на правната уредба на несъстоятелността и да насърчава развитието на функциониращ вторичен пазар на необслужвани кредити.
Табл.2: Мерки, адресиращи СП 2, част от Приложение 1
Област на
политика

Наименование
на мярката

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

1

2

3

Засилване
на надзора
и законодателството в банковия сектор

Наредби, вътрешни правила и
наръчници, регламентиращи
надзорната дейност.

Разширяване на режима и детайлизиране на третирането на експозиции
към свързани с банката лица.

Начална
дата

Актуално състояние
(към юли 2018 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението й

Крайна
дата

4

5

6

7

През декември 2017 г. бяха приети
изменения в ЗКИ по отношение на
експозициите към свързани с банката
лица.
На 17 юли УС на БНБ прие Наредба №
37 за вътрешните експозиции на банките. (обнародвана ДВ бр.61 от 24
юли).

БНБ участва в процеса по изготвяне на
Насоките за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции,
които ще бъдат приети от ЕБО, както в
процеса по съгласуване на предложенията на ЕК за Регламент относно
минималните нива на покритие на
експозиции в неизпълнение и Директива относно лицата, обслужващи
кредити, купу-вачите на кредити и
събирането на
обезпечения.

Усъвършенстване на рамката за
оценяване на активи.

Засилване
на надзора
и законодателството в небанковия
финансов
сектор

Изпълнение на
План за действие,
изготвен съвместно с EIOPA.

Изготвяне на средносрочна процедура за управление на ресурсите на
КФН съобразно идентифицираните
рискове за неизпълнение на функциите на КФН, нововъзникнали рискове
и промяна в приоритетите.

януари
2018 г.

Идентифицирани са рисковете за
2017 г. относно функциите на КФН чрез
Риск регистър за 2017 г. и изпълнението на предприетите действия са проследени чрез отчет на Риск регистъра за
2017 г.
Изготвен Риск регистър за 2018 г.;




Изготвяне на график за актуализация и синхронизация на вътрешните правила на КФН;
Актуализация на Вътрешните правила за организацията и отчетността на собствените приходи;

8

9

Повишаване
ефективност-та
на банко-вия
надзор и разширяване на възможностите за
налагане на
надзорни мерки
във връзка с
отчитането и
съблюдаването
на лимитите
относно кредитирането на
свързани с банкаталица.

Въвеждането на единната рамка на ЕС
за управление на необслужвани експозиции ще спомогне за стабилността на
системата, като ускори намаляване на
необслужваните кредити в банковия
сектор.



Очакван ефект, в Показатели за
т.ч. бюджетен ефект с текуща и
целева
стойност

декември
2018 г.

Създаване на
Изготвени вътусловия за ефек- решни правила и
тивно управлепроцедури.
ние на ресурсите
на КФН.

Утвърждаване на Политика за
управление на човешките ресурси;

5

1

2

3

4

5
Изготвена е тригодишна бюджетна
прогноза за 2019-2021 г.; Извършен е
преглед на действащите вътрешни
правила;

6




7

8

9

Оценка на адекватността на процедурите и правилата;
Изготвяне на цялостна процедура.

Актуализирани са следните вътрешни
правила на КФН:









за командироване на служители в
структурите на ЕС и международни
организации (Заповед №
153/03.05.2017);
Процедура за планиране, организиране и реализиране на обученията на служителите (Заповед №
373/03.11.2017);
Вътрешни правила за работната
заплата (Решение на КФН по протокол № 92 от 21.12.2017);
Правилник за вътрешния трудов
ред в КФН (Заповед № З418/22.12.2017);
Вътрешни правила за организацията и отчетността на разходите в КФН
(Заповед № 335/05.10.2017);
Вътрешни правила за организация
на бюджетния процес в КФН (Заповед №374/03.11.2017);
Счетоводната политика на КФН,
индивидуалния сметкоплан и за утвърждаване на Амортизационна
политика на КФН (Заповед
421/22.12.2017).

Изпълнение на план за обучение на
служителите.

постоянен През 2017 г. са проведени 44 специализирани обучения в страната и в
чужбина, в които са взели участие 299
служители на КФН.

Утвърждаване на нов План за обучение Q1 2018 г.
на служителите на КФН за 2018 г., в
който фокусът е насочен към специализираните обучения за повишаване
на професионалната квалификация на
служителите.

Подобряване на надзорната дейност
на КФН чрез въвеждане на изискванията за риск-базиран надзор.

януари
2018 г.

Утвърждаване на наръчника и поетап- Декември Привеждане на
но реализиране на надзора, основан на 2018 г. –
надзорната
риска.
тестване; дейност по
началото отношение на
на 2019 г. поднадзорните
лица в застрахо– инкорпориране вателния и
в практи- осигурителния
Практическо тестване на системата от
сектор към
ката.
критерии през 2018 г. и актуализиране

Изготвен е проект на наръчник за
прилагане на риск базиран надзор
върху дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от
тях пенсионни фондове, както и на
банките-попечители на пенсионните
фондове.
Издадена е Заповед №

Поддържане на Бр. проведени
високо ниво на
обучения.
компетентност от
служителите на
КФН.
1/ Изготвен
проект на вътрешните процедури и практики;
актуализиране
на проектите на
вътрешни документи на база
резултатите от

6

1

2

3

4

5
343/12.10.2017 г., с която е утвърдена
система от критерии за категоризация
на застрахователните дружества според степента им на риск и системна
значимост.

Подобряване на
процесите
на оценяване и одит

Осъществяване
на ефективен
диалог между
Комисията за
финансов надзор

6

7

на база резултатите на вътрешни документи.

8
рисковоориентиран
подход.

9
тяхното тестване/прилагане;
2/ Идентифициране на рискове
и планиране на
проверки на
категоризирани с
по-висока степен
на риск поднадзорни лица.

Изготвяне на обобщен годишен януари
доклад за спазване на надзорните 2018 г.
правила и процедури.

Мярката е заложена в Статута на зве- Изпълнение на Годишния план за декември
ното за вътрешен одит, в Годишния одитните ангажименти за 2018 г.
2018 г.
план за одитните ангажименти за
2018 г. и в Плана за действие на КФН за
2018 г.

Подобряване на Предоставяне на
надзорната
независима
и
дейност.
обективна оценка за съответствие.

Изготвяне и представяне за разглеждане от КФН на тримесечни доклади
за осъществяваната текуща надзорна
дейност (дистанционно и на място)
спрямо поднадзорните лица.

текущо

Подготовка за изготвяне на тримесечни Ще бъдат изготвени доклади след края Всяко
доклади от съответните звена в КФН.
на всяко тримесечие.
тримесечие.

Своевременно
Изготвени докинформиране на лади.
КФН за идентифицирани надзорни проблеми,
целите на предприетите надзорни действия и
тяхното правоприлагане, както и
промени в акционерната структура на поднадзорните лица.

Извършване на преглед на премиите
и резервите на застрахователния
сектор.

2017 г.

Изготвен анализ на достатъчност на
премиите по застраховка „ГО“ на автомобилистите, по застрахователни
дружества и по рискови групи, за
периода 2012-2017 г.

Изготвяне на доклад.

Подобряване на
надзорната
дейност на КФН.

Попълване на незаети щатни бройки.

През 2017 г. са проведени 43 конкурсни процедури и са назначени 67 нови
служители в КФН.

Утвърдена е нова процедура за подбор Q3 2018 г.
на кандидати за работа в КФН, която
ще улесни назначаването на експерти с
необходимия опит и образование.

Във връзка с член 12, параграф 2 на
Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16
април 2014 г. исъгласно изискванията
на Насоки на Европейския орган за

Осъществен ефективен диалог между
Комисията за финансов надзор и регистрираните одитори във връзка с
член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС)
№ 537/2014 на Европейския парла-

Мярката е с периодичен характер.

март
2018 г.

периодичен.

Изготвен доклад.

Повишаване на
Достигане на
административ- 100% заетост на
ния капацитет на щатните бройки.
КФН за изпълнение на правомощията и функциите.
редовни срещи
за диалог с
необходимата
честота с цел
провеждане на

Проведени
срещи с регистрираните одитори.

7

1

Рамка на
несъстоятелността

2

3

4

5

и регистрираните
одитори.

застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) EIOPA16/858 BG, в сила от 31 май
2017 г.

мент и на Съвета от 16 април 2014
година относно специфични изисквания по отношение на задължителния
одит на предприятия от обществен
интерес и във връзка с Насоки на
Европейският орган за застраховане и
професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за подпомагане на ефективния диалог между компетентните
органи, осъществяващи надзор върху
застрахователните предприятия и
регистрираните одитори, извършващи
задължителния одит на тези предприятия (EIOPA-16/858).

Функционален
анализ и оценка
на ефективността
на производствата по несъстоятелност и процедурата по стабилизация.

Изпълнение на проект по Програмата септемвна Европейския съюз за подкрепа на ри 2018 г.
структурни реформи, включващ
следните дейности:
1.Преглед и отправяне на препоръки
относно рамката за несъстоятелност
и стабилизация;
2. Разработване на модел за събиране и публикуване на данни и действа
по производствата по несъстоятелност и стабилизация;
3. Изготвяне на пътна карта за изпълнение на препоръките относно рамката по несъстоятелност и модела за
събиране и публикуване на данни;
4. Провеждане на обучения на служители в системата.

Проведена мисия на Службата за
подкрепа на структурни реформи с
представителите на Министерството на
правосъдието – юли 2017 г.

6

7

8

9

ефективен диалог.

Стартиране на дейностите по проекта
2019 г.
заложени в работното задание на
проекта.
- Извършване на преглед на съществуващата законодателна рамка по
несъстоятелност и стабилизация и
отправяне на препоръки – април
2019 г.
- Събиране и публикуване на данни за
процедурите по несъстоятелност и
стабилизация – април 2019 г.
- Изготвяне на Пътна карта за прилагане на рамката за несъстоятелност и
стабилизация и разработване на модел за събиране на данни – май
2019 г.
- Провеждане на обучения - октомври
2019 г.

Подобряване
ефективността на
производствата
по несъстоятелност и по стабилизация;
Създаване на
надеждна статистическа система за производствата по
несъстоятелност
и процедурите за
стабилизация
като основа за
провеждане на
ефективна икономическа и
законодателна
политика за
насърчаване на
инвестициите;
Повишаване на
доверието в
съдебната система;
Предотвратяване
на злоупотреби в
производството
по несъстоятелност.

8
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4

Реформа на
заповедното
производство
чрез създаване на
система за централизирана
електронна
обработка на
заповедните
дела.

Създаване на централизирана електронна система, която да подпомага
равномерното разпределение на
делата, чрез използване на техническа подкрепа от Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи. Прилагане на добри
практики на аналогични модели на
електронна обработка и на разглеждане на дела.
Разработване на концепция за изграждане на системата.

септември 2018 г.

5
Проведена мисия на Службата за
подкрепа на структурни реформи с
представителите на Висшия съдебен
съвет – юли 2017 г.

6
Стартиране на дейностите по проекта
заложени в работното задание на
проекта.
Подготвяне на концепция за изграждане на системата.

7
2019 г.

8

9

Преодоляване на
неравномерната
натовареност на
районите съдилища Повишаване бързината в
правораздаването и на общественото доверие
Основа за въвеждането на
електронно
правосъдие.

9

Специфична препоръка 3
Да повиши пригодността за заетост на групите в неравностойно положение чрез повишаване на уменията и засилване на мерките за активизиране. Да подобри предоставянето на качествено приобщаващо общо образование, особено за ромите и други групи в неравностойно положение. В
съответствие с националната здравна стратегия и плана за действие към нея, да подобри достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и чрез преодоляване на недостига на медицински специалисти. Да въведе редовна и прозрачна схема за преглед на минималния доход и да подобри нейния обхват и адекватност.
Табл. 3: Мерки, адресиращи СП 3, част от Приложение 1
Област на
политика

1
Активни
мерки на
пазара на
труда

Наименование
на мярката

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

2

3

Изпълнение на
Националния
план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта.

Интегриране на пазара на труда на
младежите, които не са в заетост,
образование или обучение.

Изпълнение на
НПДЗ 2018 г.

Изпълнение на
ОП РЧР.

Очакван ефект, в Показатели за
т.ч. бюджетен ефект с текуща и
целева
стойност

Начална
дата

Актуално състояние
(към юли 2018 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението й

Крайна
дата

4

5

6

7

8

Осигурена заетост на младежи до 29
годишна възраст.

Изпълнение на подкрепящи мерки,
насочени към устройване на пазара на
труда на безработни младежи до 29
години.

декември
2018 г.

6 млн. лв. от ДБ.

Осигурена заетост общо на
1 496 младежи.

Операция „Активни“ – продължаване
на изпълнението на дейностите по
сключените договори.

1/ Неактивни
участници от 15
до 29 г. извън
обучение или
образование –
8 700;

Изпълнение на програми и мерки
за обучение и заетост, вкл. стажуване и чиракуване на безработни
младежи на възраст до 29 г. (Програма „Старт на кариерата“, чл.36
ал.1 и ал.2, чл.36а, чл.41, чл.41а от
ЗНЗ).

януари
2018 г.

1.Операция „Активни“.

2015 г.

Операция „Активни“ е в процес на
изпълнение на сключените договори.
Сключени договори 86 бр. (от които 17
прекратени на обща стойност 4.6
млн.лв.)

2018 г.

26 млн. лв.

2015 г.

По операция „Младежка заетост“ от
Операция „Младежка заетост“ – про2020 г.
началото на изпълнението на проекта дължаване изпълнението на дейности10 667 лица са включени в обучение и те по операцията.
4 241 лица в стажуване, или общо
14 908. Успешно завършилите обучение и останали на работа при същия
работодател са 7 633 лица, а 1140лица
са участвали в стажуване и останали на
работа при същия работодател.

82 млн. лв.

Изпълнение на мерки за активиране на неактивни младежи.

2.Операция „Младежка заетост“.

9

2/Безработни
лица до 29 г.
вкл.– най-малко
18 655;

3/ Неактивни
участници от 15
до 29 г. извън

10

1

2

3

4

3.Операция „Готови за работа“.
2016 г.

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

2015 г.

5
Операция „Готови за работа“ – в процес на изпълнение. Идентифицирани
са 4 044 неактивни лица, от които са
активирани 3 420 лица.
В процес на изпълнение на проектните
дейности. От началото на изпълнението на схемата е осигурена заетост на 21
480лица, включени в обучение с ваучери са 2288лица, а включените в заетост
след преминато обучение са 899 лица.

6
Операция „Готови за работа“ –
продължаване изпълнението на дейностите по операцията.

В процес на изпълнение на проектните
дейности. В резултат на решение на
десетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР 20142020 г. се разкрива нов компонент по
операцията, осигуряващ възможност
на неактивни и безработни младежи с
трайни увреждания да преодолеят
трудностите за включване в пазара на
труда и икономическия живот чрез
мерки за обучение и заетост.

7

2019 г.

2023 г.

8
10 млн. лв (ИМЗ
– 8 млн. лв., ЕСФ
– 2 млн.лв.).

9
обучение или
образование –
10 000;

123 854 936 млн.
лв. (ЕСФ – 6,9
млн. лв.; ИМЗ –
116 954 936 млн.
лв.).

4/ Безработни
участници от 15
до 29 г. – 24700.
4.1./ Безработни
лица с трайни
увреждания от
15 до 29 г. – 200.

8.2 млн. лв. от
ДБ.

Осигурена заетост на 1 987
продължително
безработни
лица.

Интегриране на
продължително
безработните и
икономически
неактивни лица
в заетост.
Изпълнение на
НПДЗ 2018 г.

Изпълнение на мярка, насърчаваща януари
наемането на продължително
2018 г.
безработни лица (чл. 55 в от ЗНЗ) и
Програма за обучение и заетост на
продължително безработни лица,
финансирани със средства от държавния бюджет.

Споразумение за Сключване на Споразумение за
юли
интеграция в
интеграция в заетост. Споразуме2018 г.
заетост (СИЗ).
нието цели да спомогне за систематезираното предоставяне на различни услуги в областта на заетостта, образованието, здравеопазването и социалното включване за
насръчаване на интеграция на
пазара на труда на продължително
безработните лица.

Изготвено и одобрено от министъра на В процес на подписаване са Споразутруда и социалната политика Споразу- мения за интеграция в заетост между
мение за интеграция в заетост.
продължително безработните лица и
Дирекциите „Бюро по труда“ чрез
трудовите посредници.

2018 г.

Не се предвижда 35 хил. продължително безработни лица
сключили СИЗ

Национално
рамково споразумение
за изпълнение
на СИЗ.

Изготвен е проект на Национално
рамково споразумение. Проектът е
изпратен на институциите, страна по
споразумениято за бележки и допълнения.

2018 г.

Не се предвижда.

Сключване на Национално рамково август
споразумение
2018 г.
за изпълнение на СИЗ между МТСП,
МОН, МЗ и НСОРБ. Споразумението
цели да насърчи съвместни и координирани усилия на институциите и
местната власт, имащи отношение

Предстой подписването на Националното рамково споразумение.

Сключено споразумение.
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9

към проблемите на продължително
безработните лица и техните семейства за преодоляването на
състоянието на продължителна
безработица.
Назначаване на
организатори на
полагането на
обществено
полезен труд.

Активиране и възстановяване на
трудовите навици и нагласите за
труд на безработни лица в трудоспособна възраст, получаващи социални помощи, посредством подобряване на организацията за полагане на общественополезен труд (чл.
2, ал. 4 от ЗСП) от организатори на
тяхната работа, назначени към
общините.

септември Изпратени са писма на 15 на брой
2018 г.
общини с най-висок брой лица на
социално подпомагане, които са насочени за полагане на обществено полезен труд. Получени са писма с номинирани служители от общините, които да
окажат експертна подкрепа при разработване на необходимите документ за
назначаване на организаторите.

Изпълнение на
ОП РЧР.

1. Операция „Работа“.

2018 г.

2018 г.

300 хил. лв.

Назначени 200
организатори
към общините.

В процес на изпълнение на проектните Изпълнение на проектните дейности
дейности – на 30.01.2018 г. е сключен
по операцията.
договор. Осигурeна заетост на 1057
лица, преходни от Национална програма „Работа”.

декември
2018 г.

80 млн. лв.

1/ Безработни и
неактивни лица,
включени в
заетост – 9 635
бр.

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

В процес на изпълнение на проектните Продължаване на изпълнението на
дейности. Включени лица в схемата за проектните дейности.
обучение с ваучери са 127 лица.

2019 г.

10 млн. лв.

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

3.Операция „Ново работно място“ по ОПРЧР.

2015 г.

По операцията са сключени 751 договори (в т.ч. прекратени договори 19 на
стойност 3 061 972.62 лв.).

Продължаване на изпълнението на
проектните дейности.

2018 г.

125 млн. лв.

3/ Безработни и
неактивни участници – наймалко 9 375
лица.

4. Операция „Обучения и заетост“.

2015 г.

В процес на изпълнение на проектните
дейности. От началото на изпълнението на схемата е осигурена заетост на 9
658лица, издадените ваучери за
включване в обучения на лица са 1 536,
а включени в заетост след вече преминато обучение са 593 лица.

Продължава изпълнението на проектните дейности. В резултат на решение
на десетото редовно заседание на
Комитета за наблюдение на ОПРЧР
2014-2020 г. се разкрива нов компонент по операцията, осигуряващ възможност на неактивни и безработни
лица с трайни увреждания да преодолеят трудностите за включване в пазара на труда и икономическия живот
чрез мерки за обучение и заетост.

2023 г.
Компонент 1
81 млн.лв.

Предстои обявяване на операцията
през есента на 2018 г.

2023 г.

5. Операция „Умения“
2018 г.
Операция "Умения" е програмирана в унисон с приоритетите за учене
през целия живот, предоставяйки
възможности на работодатели да
обучат чрез професионална квалификация или специфични за даденото работно мяс-то/раб.процес,
както заети лица, така и новоназна-

Предстой разработване на нов компонент към Националната програма
„Активиране на неактивни лица“,
изготвяне на длъжностна характеристика на организаторите и тяхното
назначаване.

Компонент 2

91 млн. лв.

10 млн.лв.

30 млн.лв.

4/ Неактивни и
безработни лица
над 29 г. – 7 400.
4.1./ Неактивни и
безработни лица
с трайни увреждания над 29 г. –
800.
5/ Безработ-ни и
неак-тивни лица
– 1 650 бр.
Заети лица – 3
860 бр.
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чени безработни в техните предприятия.
Засилване на
социалната и
трудовата
интеграция

Засилване
на Операция „Центрове за заетост и
интеграцията
социално подпомагане“.
между службите
по заетостта и
социалните
служби за групите в неравностойно положение.

Намаляване
на неравновесията
на
пазара
на
труда

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

Насърчаване на териториалната
януари
мобилност на безработни лица за
2018 г.
започване на работа (чл. 42, ал.3 от
ЗНЗ) чрез наемането им в населено
място, отстоящо на повече от 50 км.
от населеното място по настоящ
адрес.

Повишаване
качеството
на
професионалното обучение.

Промени в Правилника за прилага- декември
не на Закона за насърчаване на
2018 г.
заетостта свързани с повишаване
качеството на професионалното
обучение, финансирано със средства от държавния бюджет във връзка
с организиране, провеждане, завършване и оценка на резултатите
от обученията.

Доходи
от Механизъм
труд и жиз- определяне
нено равни- МРЗ.
ще

2015 г.

за Концептуален проект на механизъм
на за определяне на МРЗ.

В процес на изпълнение на проектните
дейности.

В процес на сформиране е работна
група за изготвяне на промени в
ППЗНЗ.

На 24 януари 2018 г. НС прие Закон за
ратифициране на Конвенция 131 на
МОТ за определяне на МРЗ. С Указ
№23 на президента на Република
България е постановено обнародването на Закона за ратифициране на Конвенцията /обн. в ДВ, бр. 12 от 06.02.18
г./, което е положителна стъпка към
постигане на косенсус със социалните
партньори по разработването на механизъм за определяне на МРЗ.

Приемане на промените в Правилника
до края на годината.

2018 г.

33 млн. лв.

Бр. лица ползвали услуги за
намиране на
работа – 10 хил.

декември
2018 г.

240 хил. лв. от
ДБ.

Заетост на 200
безработни
лица.

2018 г.

Приети промени
в ППЗНЗ.

2018 г.

За 2018 г. МРЗ е
510лв. - увеличение 10.9% спрямо 2017 г.

постоянен 1/ Размер на
социалните
помощи (месечни, еднократни,
целеви помощи
за наем, целеви

Осигуряване на
социална защита
на найнискодоходните
и рискови групи
от населението

Продължава дейността по изготвяне на
механизъм.

Работата по изготвяне на механизъм за
определяне на размера на МРЗ със
социалните партньори продължава.
Изготвени са нови предложения по
проекта на Рамково споразумение за
механизъм за определяне на МРЗ.
Схема
за Гарантиране на
минимален
социална защита
доход
на
уязвимите
групи от населението.

Осигуряване на социална защита на 2016 г.
най-нискодоходните и рискови
групи от населението чрез предоставяне на социални помощи.

През юли 2017 г. е направена промяна
в Наредба № РД 07-5 от 16.05.2008 г. за
условията и реда за отпускане на
целева помощ за отопление на пенсионери, получаващи помощ от Програмата за целево енергийно подпомага-

През 2018 г. ще продължи гарантирането на социалната защита на найнискодоходните и рискови групи от
населението чрез предоставяне на
социални помощи.
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не. Механизмът за подпомагане е
синхронизиран с ППЗСП, като помощта
вече се отпуска по настоящ адрес.
Увеличен е размера на целевата помощ за отопление през отоплителния
сезон 2017/2018 г., така че изцяло да се
компенсира повишението на цената на
електроенергията.
Приети са промени 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, с цел синхронизация с
нормативната уредба, като е променен
постоянният адрес с настоящ адрес. С
промените заявлението ще се подава
по настоящ адрес.
С ПМС №305/19.12.2017 г. е увеличен
размерът на ГМД с 15.38%. В резултат
се променят границите за достъп до
месечни социални помощи, целеви
помощи за наем на общинско жилище
и целевите помощи за отопление.
Увеличава се размерът на месечнието
и еднократнитет социални помощи,
помощите за издаване на лична карта,
интеграционните добавки за хората с
уврежданиия и помощите по ЗЗД.

8

9

средства за
диагностика и
лечение ПМС 17,
целеви помощи
за отопление) за
2018 г. – 126.5
млн. лв.;

чрез подобряване ефективността
на предоставяне
на социални
помощи.

2/ Стимулиране
на трудовата
мобилност и
миграцията.

Качествено
образование
за групите в
неравностойно положение

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.

Стартирали процедури за предоставя- Изпълнение на проекти по ПО 1 и ПО 3
не на БФП по ПО 1 „Устойчиво и интег- на ОПРР 2014-2020.
рирано градско развитие“ и ПО 3
„Регионална образователна инфраструктура“.
По ПО 1, инвестиционен приоритет
„Образователна инфраструктура“ са
сключени 33 бр. ДБФП на стойност
281.1 млн. лв.
По ПО 3 са сключени 45 ДБФП за обновяване на професионални гимназии,
спортни училища и училища по култура
и изкуство на стойност на БФП 176.6
млн. лв.

2023 г.

390 млн. лв. по
ОПРР 2014-2020.

Капацитет на
подпомогнатата
инфраструктура,
предназначена
за грижи за
децата или
образование целева стойност
– 180 447 лица,
(базова стойност
- 0).

Подобряване
условията на
живот
на
уязвимите
групи

Подобряване на
жилищните
условия за уязвими групи и на
регионална
здравна инфрас-

По ОПРР 2014-2020: Строителство,
реконструкция, ремонт и разширение на социални жилища с оглед
предотвратяване на бедността и
социалното изключване.
Изграждане, обновяване, оборуд-

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

2023 г.

1/ За социални
жилища: ОПРР
2014-2020 – 27
млн. лв.
2/ За спешна
медицинска

1/ Рехабилитирани
жилища в градските
райони – целева
стойност 560 бр.

2015 г.

Изпълнение на проекти по ОПРР 20142020 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 маргина-
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труктура (системата на спешната медицинска
помощ).

ване и обзавеждане на обекти на
здравната инфраструктура от системата на спешната медицинска
помощ.

групи. Сключен е 1 проект за социални
жилища на стойност 9.5 млн. лв.
Обявена е процедура за предоставяне
на БФП по ПО 4 „Регионална здравна
инфраструктура“ по ОПРР 2014-2020 с
конкретен бенефициент МЗ. Подготвя
се проектно предложение по процедурата.

лизирани групи.
Предстои подаване на проектно предложение и изпълнение на проект за
подобряване на системата на спешната
медицинска помощ с конкретен бенефициент МЗ.

Подобряване
на обхвата в
предучилищното и училищното
образование
и намаляване
броя на
отпадащите
от училище

Повишаване на
ефективността в
работата на
институциите по
обхващане и
задържане в
образователната
система на деца
и ученици в
задължителна
предучилищна и
училищна възраст.

1. Подпомагане на дейностите на
2018 г.
екипите по подбор и систематизиране на мерки за обхващането и
задържането на децата и учениците
в задължителна предучилищна и
училищна възраст.
2. Подобряване на комуникацията
между представителите на различните институции участващи в екипите за обхват.
3. Осигуряване ефективна комуникация с обществеността и публичност на процеса по обхващане и
задържане на децата и учениците в
образователната система.
4. Ангажиране на родители в процеса на обхващане и задържане на
децата и учениците в системата на
предучилищното образование и
повишен възпитателен потенциал
на семейството.

Национална програма Заедно за всяко
дете“, одобрена с Решение № 271 от
20 април 2018 г. на Министерския
съвет.

Изпълнение на Национална програма
г.- Заедно за всяко дете“ през учебната
2018-2019 г.

Развитие на
системата на
предучилищното образо-

Повишаване на
качеството на
предучилищното
образование и

Осигуряване на допълнителна
2018 г.
работа за усвояването на българския език и за използването на
съвременни дидактични материали

Национална програма „Развитие на
системата на предучилищното образование“ за 2018 г., одобрена с Решение
№ 271 от 20 април 2018 г. на Минис-

Изпълнение на Национална програма
„Развитие на системата на предучилищното образование“ за 2018 г.
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помощ: ОПРР
2014-2020 - 163
млн. лв.

2/ Население с
30 минутен
достъп до
спешна медицинска помощ за
24 ч. лечение и
наблюдение базова стойност
– 3 637 539; целева стойност
– 7 045 677);
3/ Брой хоспитализации годишно – базова
стойност
2 038 179, целева
стойност –
1 925 448.
4/ Население,
обхванато от
подобрените
услуги по
спешна
медицинска
помощ (целева
стойност –
7 245 677 души).

август
2019 г.

450 000 лв.

Бр. подкрепени
екипи за обхват
по области
Брой обходи от
един екип
Общ брой обходи по области
Бр. информационни материали
Бр. обхванати
родители в
изпълнението на
програмата.

август
2019 г.

400 000 лв.

130 детски градини, включени
в изпълнението
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осигуряването на в детската градина.
равен старт
преди постъпване в училище.

Развитие на
подкрепящата среда в
системата на
предучилищното и училищното
образование
за осъществяване на
приобщаващо образование

Осигуряване на
условия и ресурси за допълнителна подкрепа
за личностно
развитие от
специалистите от
РЦПППО.

Осигуряване на допълнителна
подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците, включени в
общообразователна среда в системата на предучилищното и училищното образование.

2018 г.

Приобщаване
на децата и
учениците,
търсещи или
получили
международна закрила, и на деца
и ученици от
семейства на
мигранти
чрез усвояване на българския език

Осигуряване на
условия за приобщаване на
децата и учениците, търсещи
или получили
международна
закрила и на
деца и ученици
от семейства на
мигранти чрез
усвояване на
българския език.

Осъществяване на допълнително
обучение по български език като
чужд за лица, търсещи или получили международна закрила, и мигранти в задължителна предучилищна и училищна възраст.
В Наредба № 6 /2016 г. за усвояването на българския книжовен език
е регламентирано допълнителното
обучение по български език като
чужд за децата и учениците, търсещи или получили международна
закрила.

Обучение на
учители за придобиване на
знания, умения и
компетентности
за преподаване
на български
език като чужд
на деца и ученици, търсещи или
получили международна
закрила.
Провеждане на
информационни
кампании сред
родители и

Пълноценна
социализация на децата
и учениците
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терския съвет

В Наредбата за приобщаващото образование са регламентирани условията
и механизмът за предоставяне на
допълнителна подкрепа за личностно
развитие на деца и ученици в системата на предучилищното и училищното
образование.

9
на мярката.
1 600 деца,
обхванати чрез
националната
програма.

Събиране и обобщаване на информа2018 г.
ция за:
1. Броя на специалистите (ресурсни
учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на
деца с нарушено зрение и др.) от
РЦПППО и др., които подпомагат
децата и учениците със специални
образователни потребности;
2. Броя на децата и учениците, за които
е осигурена подкрепяща среда от
специалисти на РЦПППО и др.

Осигурена подкрепяща среда от
специалистите
на РЦПППО и др.
за деца и ученици със специални
образователни
потребности,
включени в
общообразователна среда в
системата на
предучилищното
и училищното
образование.

1/ Бр. специалисти;
2/ Бр. деца и
ученици, за
които е осигурена подкрепяща
среда от специалисти на
РЦПППО и др.

2018 г.

Събиране на обобщена информация за 2018 г.
децата и учениците, търсещи или
получили международна закрила,
които посещават допълнителни часове
по български език:
в края на учебната година за всеки
образователен етап до първи гимназиален етап вкл., но не по-късно от 30
юли;
- в началото на учебната година за
всеки образователен етап до първи
гимназиален, ако обучението е проведено през лятната ваканция, но не покъсно от 15 септември.

Осигурена подкрепяща среда за
деца и ученици,
търсещи или
получили международна
закрила, и мигранти.

Подготвяне на педагогически специалисти за преподаване на български език като чужд.
В Наредба № 6 /2016 г. за усвояването на българския книжовен език
е регламентирано допълнителното
обучение по български език като
чужд за децата и учениците, търсещи или получили международна
закрила.

2018 г.

Номиниране на учители, които да
бъдат включени в обучение за преподаване на български език като чужд.

2018 г.

Обучени педагогически специалисти за преподаване на български език като
чужд на деца и
ученици, търсещи или получили
международна
закрила.

30 учители начални и учители по български
език, които
преподават
български като
чужд на търсещи
или получили
международна
закрила.

Изготвяне на инструмент, съдържащ отделни механизми, модели,
насоки и иновативни начини за
провеждане на успешна национал-

2018 г.

Разработени насоки за провеждане на
информационни кампании.
Определяне на региони и участници в
информационните кампании.

2018 г.

Повишен обхват
на децата и
учениците от
етническите

1/ Разработени
насоки за провеждане на
информационни
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от етнически- обществеността
те малцинст- за разясняване
ва
на взаимните
ползи от образователната интеграция.

на информационна кампания за
намаляване на броя на родителите,
които пречат на достъпа на децата
си до образование.

Предоставяне
на качествено
образование
и обучение

Актуализиране на Стратегия за
развитието на ПОО в Република
България и изготвяне на план за
действие за периода 2018-2020 г.

март
2018 г.

Актуализирана стратегия за развитието Изготвен отчет за плана за действие
2018 г.
на ПОО.
2015-2017 г.
Изготвен проект на план за действие за
периода 2018-2020 г.

Разработен и
приет от МС план
за действие.

Разработване и внедряване на
национален модел за дуално обучение.

2015 г.

Стартирали дейности във връзка с
организацията на план-прием за учебната 2018/2019 г.

септември 1/ Увеличен
2018 г.
брой на учениците, включени в
дуално обучение;
2/ Увеличен
брой на фирмите, предлагащи
места за дуално
обучение.

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

Регулиране на план-приема съобразно нуждите на бизнеса от специалисти с професионална квалификация.

януари
2018 г.

Актуализирана Наредба за организаОсъществяване на държавния планция на дейностите в училищното обра- прием за учебната 2018/2019 г.
зование.
Увеличен брой на паралелките в държавния план прием за специалности от
професии с недостиг от квалифицирани специалисти.

септември
2018 г.

1/ Бр ученици,
приети в специалности от професии с недостиг
от квалифицирани специалисти.

Увеличаване на финансирането на
професионалните училища, в които
обучението е в съответствие с
потребностите на пазара на труда.

януари
2018 г.

Прилагане на разпоредбите на чл. 282,
ал. 15 от ЗПУО (в сила от 1.01.2018 г.).

септември
2018 г.

1/ % на допълнителни средства
за учебната
2018/2019 г. за
паралелки и
ученици в специалности с недостиг от квалифицирани специа-

Осигуряване на
качествено ПОО,
ориентирано
към потребностите на икономиката.

Провеждането на информационни
кампании за разясняване на ползите от
образователната интеграция.
Разработване на рубрика за образователна интеграция към сайта за „Приобщаващо образование“.
Провеждане на Трета национална
конференция за разпространение на
добри практики в областта на образователната интеграция.

8

Осъществяване на прием в дуално
обучение за учебната 2018/2019 г.

Прилагане на разпоредбите на чл. 282,
ал. 15 от ЗПУО по отношение на специалностите в държавния прием за
2018/2019 учебна година.

малцинства в
кампании с
детските градини родители, които
и училищата.
пречат на достъпа на децата си
до образование;
2/ Проведени 3
информационни
кампании
3/ Разработена
рубрика за
образователна
интеграция към
сайта за „Приобщаващо образование“;
4/ Проведена 1
национална
конференция.
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листи.

Разработването на нови учебни
програми съвместно с бизнеса.
Подобряване
ефективността на системата на
здравеопазване

Изпълнение на
Национална
здравна стратегия 2020.

януари
2018 г.

Изпълнение на Концепция „Цели за 2017 г.
здраве 2020“ и на Плана за действие към Националната здравна
стратегия 2020.

Сформиране на работни групи за
Разработване на нови учебни програми септември
разработване на нови учебни програми съвместно с бизнеса.
2018 г.
съвместно с бизнеса.
Изпълнение на дейностите, заложени в
наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията и в наредбата за определяне на пакета здравни
дейности, гарантиран от бюджета на
НЗОК, чрез Националния рамков договор за 2018 г.

Публикувани за обществено обсъждане 10 проекта на медицински стандарти.
Разработване на проекти на още 3
медицински стандарта.

Развитие на високотехнологични
медицински дейности за интервенционално лечение на мозъчносъдови заболявания

Въвеждане на ясни правила за
участниците на фармацевтичния
пазар и на добри европейски практики при ценообразуването на

2020 г.

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

Постигане на
петте основни
цели от Стратегическата рамка
(виж Национална
здравна стратегия 2020).

2020 г.

1/ Оптимизиране
на разходите на
публични средства за лечение;

1/ Бр. лекарствени продукти с
намалени цени в
ПЛС;

Обнародвани 13 медицински стандарти.
Сключване на договори между лечебните заведения и НЗОК въз основа на
Националната здравна карта и Наредбата за критериите и реда за избор на
лечебни заведения за болнична помощ.

Приета Наредба за критериите и реда
за избор на лечебни заведения за
болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва
договори (обн. 18.05.2018 г.)
Прието РМС № 361 от 29.05. 2018 г г. за
утвърждаване на Национална здравна
карта на Република България(обн.
31.05.2018 г.).

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

Подобряване на
механизма на
ценообразуване
на лекарствени-

Разширяване на пакета здравни дейности, гарантирани от бюджета на
НЗОК, чрез сключване на Национален
рамков договор за 2019 г.

1/ Бр. разработени програми.

2017 г.

Подадено проектно предложение пред
Управляващия орган на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 –
2020 г. за мащабен инвестиционен
проект за модернизация на системата
за спешна медицинска помощ
Утвърдена Методиката за субсидиране
на лечебните заведения за 2018 г.,
чрез която се заплащат медицински
изделия за интервенционално лечение
на мозъчно-съдови заболявания.Сключени договори с лечебните
заведения за осигуряване на медицински изделия за интервенционално
лечение на мозъчно-съдови заболявания.

Реализиране на планираните дейности
по проекта.

Поддържане на реимбурсен статус на
лекарствени продукти, включени в
ПЛС.
Приет от Министерски съвет проект на

Поддържане на реимбурсен статус на
лекарствените продукти.
Утвърждаване на фармакотерапевтични ръководства.

Изпълнение на договорите по Методиката.
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те продукти и
рационализиране на лекарствената употреба.

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.

4

5
ЗИД на ЗЛПХМ, внесен в НС на
20.12.2017 г.- създаване на условия и
ред за прилагане на чл. 83 от Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския
парламент и Съвета относно лечението
с лекарствен продукт за състрадателна
употреба;
 регламентиране на мерки за наблюдение на лекарствени продукти
и за ограничаване на износа им при
необходимост;
 оптимизиране на дейността по провеждане на клинични изпитвания и
създаване на условия за прилагане
на Регламент (ЕС) № 536/2014 на ЕП
и на Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти
за хуманна употреба и за отмяна на
Директива 2001/20/ЕО (ОВ L
158/2014) (Регламент (ЕС) №
536/2014);
 намаляване на административната
тежест при извършване на дарения
на лекарствени продукти, чрез изпълнение на мярка № 8 от Втория
пакет мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с РМС №
635 от 2013 г.;
 мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса.

6

Подобряване на достъпа до иновативни лекарствени продукти след задължителна оценка на здравните технологии.
Промени в нормативната база, касаещи:
 Предписването и отпускането на
лекарствени продукти.
 Регламентиране на условия и ред
за лечение с лекарствен продукт за
състрадателна употреба.
 Регламентиране на мерки за наблюдение на лекарствени продукти
и за ограничаване на износа им при
необходимост:
 Изготвяне на списък с лекарствени
продукти, за които може да се ограничава износът.
 Изготвяне на списък на наблюдавани лекарствени продукти, който ще
съдържа лекарствените продукти,
за които през последните три месеца в ИАЛ са постъпили уведомления, че предстои износ.
 Изготвяне на проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и
реда за предписване и отпускане на
лекарствени продукти. В процес на
издаване.
 Изготвяне на проект на Наредба за
Проект на Наредба за изменение и
изменение и допълнение на Надопълнение на Наредба № 10 от
редба № 10 от 2009 г. за условията
2009 г. за условията и реда за заплаи реда за заплащане на лекарствещане на лекарствени продукти по чл.
ни продукти по чл. 262, ал.6, т. 1 и
262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ. Проектът е
т.2 от Закона за лекарствените пронасочен в две основни посоки:
дукти в хуманната медицина, на
 ясно дефиниране на лекарствените
медицински изделия и на диетични
продукти, за които се дължат отсхрани за специални медицински
тъпки от страна на притежателите
цели, както и на лекарствени прона разрешение за употреба (ПРУ)
дукти за здравни дейности по чл.82,
към НЗОК;
ал.2, т.3 от Закона за здравето.Изготвяне на проект на Наредба
 видове отстъпки, дължими от ПРУ,
за изменение и допълнение на Надоговаряни с НЗОК за реимбурсиредба № 34 от 2005 г. за реда за
раните продукти.
заплащане от републиканския бюПреминала на обществено обсъждане.
джет на лечението на българските
Обнародвана в ДВ, бр.89 от 2017 г.
граждани за заболявания, извън
обхвата на задължителното здравПрието ПМС №323/20.12.2017 г. за
но осигуряване. Публикувана за
изменение и допълнение на Наредбата
обществено обсъждане на
за условията, правилата и реда за
02.06.2018 г. за срок от 30 дни.
регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти, приета с

7
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9

2/ Намаляване
на цените на
лекарствени
продукти от ПЛС;
3/ Подобрен
достъп до здравни грижи;
4/ Икономии в
резултат от
въвеждането на
централизирано
договаряне на
отстъпки на
лекарствени
продукти, които
НЗОК заплаща
напълно или
частично.

2/ Бр. утвърдени
фармакотерапевтични
ръководства - 11
броя към момента.
100% за всички
62 клинични
специалности;
3/ Бр. лекарствени продукти с
поддържан
реимбурсен
статус в ПЛС 100 %. Извършени оценки на
здравните технологии - 51 бр.
към момента,
което е
100% от всички
нови INN, включени в ПЛС.
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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
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.
Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за условията, правилата
и реда за регулиране и регистриране
на цените на лекарствените продукти Постъпили предложения за промяна на
нормативната уредба. Публикувана за
обществено обсъждане на 21.06.2018г.
за срок от 14 дни Период на обществената консултация: от 22.06.2018 г. до
05.07.2018 г.
Електронно
здравеопазване

Изграждане на
Национална
здравна информационна система.

Повишаване качеството и ефектив- март
ността на здравеопазването чрез
2017 г.
въвеждане 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.

Проектът се изпълнява текущо. В процес на подготовка е тръжна документация по проекта.

Сключен договор за директно предос- декември
тавяне на БФП с наименование „Прио- 2018 г.
ритетни 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. През месец
ноември 2017 г. е сключено Допълнително споразумение № 1/07.11.2017 г.
към Административен договор за
предоставяне на БФП, за изменение на
проекта.

Идентифициране на корупционни
Юли
практики във връзка с доставката и 2017г.
употребата на медицински изделия.

В хода на дейността е извършено
допълнително предпроектно проучване, като е разширен обхвата на анализите и предмета на проекта. Извърше-

1. Изготвяне на окончателен доклад на
база становищата от компетентните
органи и институции „ с предложения
за законови, организационни и техни-

2020 г.

12 млн. лв. БФП
по ОПДУ.

Изградена национална здравна
информационна
система.

1/ Намаляване
на риска от
корупция и
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ни са анализи на европейската, международната и националната стратегическа и законова рамка във връзка с
производството, търговията и дистрибуцията на медицинските изделия,
употребата в болничната и извънболничната помощ и извеждането им от
употреба, системата от контролни
органи на МЗ, координацията и връзките между тях; надзора на националния пазар на медицински изделия и
степента на координация в тази дейност между министерствата на здравеопазването, икономиката и финансите.
Проведени са и индивидуални срещи с
отделни експерти от различни ведомства с цел събиране на информация за
анализ на различни случаи, както и
дискусия относно констатациите,
изводите и предложените мерки.
Организирана и проведена е Кръгла
маса - дискусия на тема „Превенция и
противодействие на корупцията при
доставката и употребата на медицинските изделия.
Сумарният резултат от аналитичната
дейност се изразява в разкриването в
националното законодателство на
общо 136 проблемни и слаби места, от
които:
96 са системно ориентирани и се отнасят до действащата регулаторна рамка
в сферата на надзора на националния
пазар и употребата на медицински
изделия в болничната и извънболничната помощ;
27 са процесно ориентирани и засягат
пряко процедурите, свързани с различни етапи от жизнения цикъл на
медицинските изделия, включително и
дейността на контролните органи;
13 се отнасят до почтеността на различните длъжности лица, имащи
отношение към надзора на пазара,
търговията и употребата на медицинските изделия.
За противодействие на тези слаби
места е предложена система от общо
81 бр. основни и спомагателни мерки,
насочени към реформиране на системата на приложение на медицинските
изделия, в т.ч. и чрез по-висока степен
на използване на информационни

чески мерки, в т.ч. и мерки, свързани с
електронна търговия с медицински
изделия за нуждите на болничните
заведения.
2. Реализация на предложените мерки
от компетентните ведомства.

7

8

9
измами.
2/ Постигане на
по-ниски цени и
по-добро качество.
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технологии.
Предлаганите мерки са систематизирани в следните обособени пакети:
мерки за актуализиране на стратегически документи;
мерки за развитие на националното
законодателство;
мерки за подобряване на надзора на
пазара;
мерки за подобряване на контрола в
системата на здравеопазването;
мерки за борба с корупцията на ниско
ниво.
Краткият доклад е изпратен за становище до МЗ, НСАП, както и до експертите от ИАЛ, ИА „Медицински одит“,
Медицинския университет и др., участници в проекта.
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,
заплащани от НЗОК с цел извеждане на дейности в извънболничната
помощ.

2017 г.

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

2017 г.

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

Справяне с
недостига на
здравни
специалисти

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

Приета Наредба за определяне пакета
здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК.

Сключен Национален рамков договор
за 2018 г. и актуализирани цени на
медицински дейности по 113 клинични
пътеки.
Оптимизиране дейността на НЗОК.
Публикуван за обществени консултации проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 14 от 2010
Усъвършенстване на механизмите за
г. за условията и реда за извършване
контрол на медицинските дейности.
на проверки на лечебните заведения
от Изпълнителна агенция „Медицински
одит“.

2017 г.

Създаване на благоприятни условия 2017 г.
за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването и за
подобряване на практическите
умения на медицинските специалисти.

Разширяване на пакета здравни дей2020 г.
ности, гарантиран от бюджета на НЗОК,
чрез сключване на Национален рамков
договор за 2019 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

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
2019 г.
2015 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването.
Утвърждаване на актуализирани учеб- 2019 г.
ни програми за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

1/ Актуализирани норм. актове;
2/ Бр. КП с включени в заплащането от НЗОК
медицински
изделия
/медицински
дейности;
3/ Увеличен бр.
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.
1/
Увеличен
прием на студенти по специалности с установен недостиг.

Изготвяне на предложение за
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увеличен прием на студенти по
2017 г.
специалности с установен недостиг.

Реализиране на проект
BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”,
финансиран по ОПРЧР 2014-2020 г.
Реализиране на проект
BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на
спешните състояния“, финансиран
по ОПРЧР 2014-2020 г.

5
Изготвено предложение до МОН за
увеличаване приема на студенти по
специалности от професионално направление „Здравни грижи“.

6
Изготвяне на предложение до МОН за
увеличаване приема на студенти по
специалности с установен недостиг.

7

8

9

2019 г.

2016 г.

Реализиране на планираните дейности Реализиране на планираните дейности 2019 г.
по проекта.
по проекта.

2017 г.

Реализиране на планираните дейности Реализиране на планираните дейности 2019 г.
по проекта.
по проекта.

ОП РЧР –
5 496 628 лв.

ОП РЧР –
7 млн. лв.
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