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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 2018 г., за периода 1 май–31 октомври 2018 г. и рисковете, които стоят пред тяхното изпълнение, според заложените в програмата
срокове. Отчетната информация обхваща мерки, адресиращи препоръките на
Съвета на ЕС от 13 юли 2018 г., както и мерки, насочени за подобряване на
конкурентоспособността на икономиката и за постигане на националните цели
по стратегия „Европа 2020“.
През 2018 г. Европейската комисия деескалирана България с една категория
по Процедурата при прекомерни макроикономически дисбаланси. За настоящата година препоръките са с една по-малко от 2017 г. Те отново покриват областите фискална политика, финансов сектор, регулаторна рамка по несъстоятелността, система за социална защита, образование и здравеопазване.
В изпълнение на т. 6 от РМС № 396 от 20 юли 2017 г. с РМС № 575 от 17 август
2018 г. се одобри актуализация на мерките в отговор на Препоръката на Съвета от 2018 г. В Приложение № 1 към актуализираната НПР за 2018 г. са включени 8 нови мерки в областите: управление на държавните предприятия, подобряване на процесите на оценяване и одит в небанковия сектор, активни
политики на пазара на труда, реформа на несъстоятелността и повишаване качеството на професионалното обучение. Актуализирани са 8 мерки в областите: надзор и законодателство в банковия и небанковия финансов сектор, пазара на труда, предучилищно и училищно образование, ефективност на системата на здравеопазването и намаляване на преките плащания от страна на пациентите.
В настоящия отчет е представена информация за напредъка в изпълнението
на мерките, съдържащи се в приведеното в съответствие Приложение № 1
към НПР за 2018 г.
Отчетната информация в доклада е предоставена от компетентните министерства и ведомства, като е обобщена от дирекция „Икономическа и финансова
политика” в Министерство на финансите. 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.
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1 НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ,
АДРЕСИРАЩИ СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ОТ
2018 Г.
1.1 Изпълнение на специфичните препоръки на Съвета от 2018 г.,
адресиращи макроикономическите дисбаланси
1.1.1 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.
 Обзор на изпълнението на политиката
Изпълнението на препоръката в областта на данъчната политика се осъществява чрез прилагане
на удължената до края на 2018 г. Единна национална стратегия за повишаване на събираемостта на
приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г. (ЕНС). Мерките, заложени в Плана за действие към ЕНС, повечето от които са с
постоянен характер, ще продължат да се изпълняват от компетентните органи и създадените междуинституционални структури, при запазване на изградения подход на сътрудничество и координация
между тях.
Към края на октомври изпълнението на данъчните приходи е 86.1 % спрямо плана за 2018 г. Ръстът
спрямо същия период на предходната година е 7.8 %. За 2018 г. очакваното изпълнение на данъчните
приходи в централния бюджет, с изключение на постъпленията от социално-осигурителни и здравни
вноски, е 21 865,6 млн. лв. , което е 103.9 % изпълнение спрямо заложените показатели в ЗДБРБ за
2018 г. или с 825 млн. лв. повече от плана. С най-висок номинален ръст са прогнозните приходи от ДДС
(380.0 млн. лв.) или 103.9 % изпълнение на годишните разчети, следвани от очакваните постъпления
от ДДФЛ (247.7 млн. лв.) или 107.3 % изпълнение на плана и прогнозните приходи от корпоративни
данъци (100.2 млн. лв.) или 104.2 % изпълнение на заложените показатели.Очакваният ръст на данъчните приходи за 2018 г се дължи на: подобряването на макроикономическите показатели от началото
на годината, в сравнение с използваните допускания при изготвяне на прогнозата за 2018 г. и на реализираните мерки за подобряване на събираемостта, включени в Плана за действие към ЕНС.
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.
За модернизиране на рамката на държавните предприятия в съответствие с добрите практики стартира изпълнението на проект по Програмата за подкрепа на структурни реформи, съвместно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. С проектът се цели унифициране и модернизиране на правната уредба в областта на публичните предприятия, подобряване на управлението на държавните и общинските дружества, подобряване на финансовото им състояние и ограничаване на фискалните рискове.
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 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 събираемостта на данъците продължават, чрез по-висока ефективност
при тяхното администриране, стимулиране на доброволното изпълнение и предотвратяване на възможностите за укриване и отклонение от данъчно облагане, в резултат на което се наблюдава подобрение в спазването на данъчното законодателство, както и известно намаляване на дела на неформалната икономика и недекларирания труд.
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Табл. 1-1: Мерки, адресиращи СП 1 (част от Приложение 1)
Област на
политика

Наименование
на мярката

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

(към октомври 2018 г.)

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

Крайна
дата

4

5

6

7

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 проЮни
мени в нормативната уредба в об2018 г.
ластта на корпоративното управление на държавните дружества чрез
изпълнение на проект „Модернизиране на рамката за управление на
държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики“ по Програмата на Европейския
съюз за подкрепа на структурни
реформи
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3

Начална
дата

януари
2018 г.

Актуално състояние

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

Прието Решение на Министерския съвет
за одобряване на две искания за получаване на подкрепа по Програмата на
Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи, в т.ч. за „Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с
добрите международни практики“.
Проектът е одобрен от ЕК.
Стартирана е реализацията на проекта:
Проведени конферентни разговори с ЕК
и ОИСР - изпълнител по проекта;
Съгласуване на параметрите на проекта
и очакваните дейности и резултати;
Изпратено писмо от министъра на финансите до генералния секретар на ОИСР
относно желанието на България да се
присъедини към Насоките за корпоративно управление на държавните предприятия на ОИСР;
Попълнени въпросници на ОИСР от
всички министерства и две общини;
Предоставена допълнителна информация на ОИСР за 13 държавни предприятия;
Проведена първа проучвателна мисия в

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

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

8
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декември 1/ Размер на
установени
2018 г.
щети/ нарушения;
2/ Ръст на
погасени
март
задължения и
2018 г.
на изплатени
възнаграждения на
работници;
3/ Намалени
разходи за
изпълнение
на задълженията.

Предстоящи етапи на проекюли
та:Стартиране на работа по изготвяне на 2019г.
предложения за промени в нормативната уредба (януари 2019 г.)
Провеждане на втора мисия на ОИСР за
обсъждане на доклада за състоянието на
държавните предприятия (януари
2019 г.);
Провеждане на заседание на Работната
група на ОИСР (март 2019 г.), на което ще
се обсъди окончателен интегриран
доклад съдържащ заключения и препоръки);
Провеждане на трета мисия и финализиране на предложенията за нормативни
изменения в областта (април 2019 г.);
Изготвяне на законопроект и съпътстващите го документи; провеждане на
процедура по съгласуване по реда на
УПМСНА (май 2019);
Одобряване от Министерския съвет на
законопроекта (юни 2019 г.);
Приемане на законопроекта от Народното събрание (юни 2019 г.).

- 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.

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

- 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

3

4

5

6

7
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България от ЕК и ОИСР - октомври 2018 г.
Предоставена допълнителна информация, поискана по време на мисията на
ОИСР.
Изготвяне на предварителен доклад на
ОИСР за рамката на държавните предприятия в страната
Взето участие от страна на българска
делегация (с представители от Министерство на финансите и Министерство на
икономиката) на заседанието на Работната група за Работната група по държавната собственост и приватизационните практики към ОИСР (14-15 ноември), на което е обсъден предварителния
доклад за държавните предприятия в
България.
Изпратени са обобщени бележки и
предложения от българските власти по
доклада.
ОИСР изиска допълнителна информация
във връзка с изготвяне на окончателния
доклад – в процес на подготовка.
Уточнени са датите за втората мисия на
ОИСР в България – 23 и 24.01.2019 г.

9

1.1.2 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.
 Обзор на изпълнението на политиката
Банков сектор
Препоръката на БНБ за подобряване на вътрешните политики и процедури, свързана с резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес теста през 2016 г., е изпълнена от банките.
През отчетния период е приета наредба, регламентираща изискванията за процеса по идентифициране и оценяване на експозициите към свързани лица, като същевременно са въведени и отчетни форми
и указания за тяхното попълване, допълващи текущия режим на уведомяване по чл. 71, ал. 1, т. 5 от
ЗКИ.
Небанков финансов сектор
Комисията за финансов надзор, продължава да изпълнява действия по адресирането на идентифицираните за 2018 г. рискове чрез Риск регистър за 2018 г. През отчетния период за повишаване на
административния капацитет са проведени 21 специализирани обучения за 38 служители. Работи се
по надграждане на системата от критерии за категоризация на застрахователните дружества и по процеса на надзорен преглед въз основа на системата от критерии за прилагане на риск базиран надзор.
Правна уредба по несъстоятелността
През отчетният период е създаден екип за работа по съвместен проект със Службата за подкрепа на структурни реформи (СПСР) на Европейската комисия за извършване на функционален анализ и
оценка на ефективността на производствата по несъстоятелност и процедурата по стабилизация.
Основните етапи на проекта включват преглед и препоръки за подобряване на рамката на несъстоятелност и стабилизация, разработване на ефективен процес за събиране и публикуване на данни за
производства по несъстоятелност и стабилизация, изработване на пътна карта за прилагане на препоръките и обучение на специалисти по несъстоятелност.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
Банков сектор
Дефинираните мерки за банките, идентифицирани след прегледа на качеството на активите и
стрес теста през 2016 г., са изпълнени. По отношение на експозициите на банките към свързани лица,
ефектът от въведените промени текущо се наблюдава.
Небанков финансов сектор
Някои от дейностите в небанковия финансов сектор ще бъдат наблюдавани и в рамките на процеса във връзка с присъединяването към ERM II и Единния надзорен механизъм. Наблюдава се напредък в преодоляването на проблемите в застрахователния сектор, но е необходимо усилията да продължат. Необходимо е да се надгради съществуващия капацитет за осъществяването на надзора в
застрахователния сектор.
Правна уредба по несъстоятелността
Към отчетния период не се наблюдава забавяне при изпълнението на проекта.
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Табл. 1-2: Мерки, адресиращи СП 2 (част 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.

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

3

Начална
дата

(към октомври 2018 г.)

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

Крайна
дата

4

5

6

7

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

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).
През август 2018 г. БНБ прие отчетни
форми по Наредба №37 и указания за
тяхното попълване.
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, купувачите 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.

Актуално състояние

януари
2018 г.

Идентифицирани са рисковете за 2018 г.
относно функциите на КФН чрез Риск
регистър за 2018 г. и изпълнението на
предприетите действия се проследява.

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
8

9

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

Изготвяне на график за актуализация декемв- Създаване на
и синхронизация на вътрешните
ри
условия за ефекправила на КФН;
2018 г.
тивно управление на ресурсите
Актуализация на Вътрешните правина КФН.
ла за организацията и отчетността на
собствените приходи;
Изготвена е тригодишна бюджетна
прогноза за 2019-2021 г., в която са
Утвърждаване на Политика за управотразени приоритетите на КФН; Извърление на човешките ресурси;
шен е преглед на действащите вътрешни Оценка на адекватността на процеправила;
дурите и правилата;

Изготвени вътрешни правила и
процедури.
Изготвен
средносрочен
план

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);

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Правилник за вътрешния трудов ред в
КФН (Заповед № З-418/22.12.2017);
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

За периода на отчитане от 01.05.18 г. до
31.10.18 г. вкл. са проведени 21 специализирани обучения в страната и в чужбина, в които са взели участие 38 служители на КФН.

Плана за обучение на служителите
от КФН за 2018 година, утвърден на
02.03.18 г. продължава да се изпълнява.

31.12.20 Поддържане на
Бр. проведени
18 г.
високо ниво на
обучения - 21
компетентност от
служителите на
КФН.

Подобряване на надзорната дейност януари
на КФН чрез въвеждане на изисква- 2018 г.
нията за риск-базиран надзор.

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 банкитепопечители на пенсионните фондове.

Утвърждаване на наръчника и поетапно реализиране на надзора,
основан на риска. Към 31.10.2018 г.
продължава прак-тическото тестване
на системата от критерии и
показатели, на които се основава
наръчника за риск базиран надзор.

Декември
2018 г. –
тестване;
началото на
2019 г. –
инкорпориране в
практиката.

Привеждане на
надзорната
дейност по отношение на поднадзорните лица
в застрахователния и осигурителния сектор
към рисковоориентиран
подход.

1/ Изготвен
проект на вътрешните процедури и практики;
актуализиране на
проектите на
вътрешни документи на база
резултатите от
тяхното тестване/прилагане;
2/ Идентифициране на рискове
и планиране на
проверки на
категоризирани с
по-висока степен
на риск поднадзорни лица.

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

първо
тримесечие
2019 г.

Подобряване на
надзорната
дейност.

Предоставяне на
независима и
обективна оценка за съответствие.

Подготовка за изготвяне на тримесечни
доклади от съответните звена в КФН.

Всяко
тримесечие.

Своевременно
информиране на
КФН за идентифицирани надзорни проблеми,
целите на предприетите надзорни действия и
тяхното правоп-

Изготвени доклади. Изготвени
доклади за всяко
тримесечие до
октомври 2018 100 % изпълнение.

Издадена е Заповед № 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.
Работи се по надграждане на системата
от критерии за категоризация на застрахователните дружества и по процеса на
надзорен преглед въз основа на системата от критерии за прилагане на риск
базиран надзор.
Изготвяне на обобщен годишен
доклад за спазване на надзорните
правила и процедури.

януари
2018 г.

Изготвяне и представяне за разглеж- текущо
дане от КФН на тримесечни доклади
за осъществяваната текуща надзорна
дейност (дистанционно и на място)
спрямо поднадзорните лица.
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Практическо тестване на системата
от критерии през 2018 г. и актуализиране на база резултатите на вътрешни документи.

Ще бъдат изготвени доклади след
края на всяко тримесечие.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

рилагане, както и
промени в акционерната структура на поднадзорните лица.

Подобряване на
процесите
на оценяване и одит

Осъществяване
на ефективен
диалог между
Комисията за
финансов надзор
и регистрираните
одитори.

Извършване на преглед на премиите 2017 г.
и резервите на застрахователния
сектор.

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.

март
2018 г.

Подобряване на
надзорната
дейност на КФН.

Изготвен доклад.

Попълване на незаети щатни бройки.

За периода на отчитане от 01.05.18 г. до
31.10.18 г. вкл са назначени 40 нови
служители в КФН чрез провеждане на
съответните процедури за набиране,
подбор и назначаване на служители в
КФН .

.

Постоянен
срок.

Повишаване на
административния капацитет на
КФН за изпълнение на правомощията и функциите.

За отчетния
период от
01.05.18 г. до
31.10.18 г. е
достигнат ръст на
заетост от 15,7%.
Към 31.10.18г.
общата щатна
заетост е 86,27%.

Във връзка с член 12, параграф 2 на
Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16
април 2014 г. и съгласно изискванията на Насоки на Европейския орган
за застраховане и професионално
пенсионно осигуряване (EIOPA) EIOPA16/858 BG, в сила от 31 май
2017 г.

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 парламент 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).

Мярката е с периодичен характер.

Период
ично

редовни срещи
за диалог с необходимата честота
с цел провеждане на ефективен
диалог.

Проведени срещи с регистрираните одитори.
Проведени 7
срещи.

Стартиране на дейностите по проекта заложени в работното задание на
проекта.
Извършване на преглед на съществуващата законодателна рамка по
несъстоятелност и стабилизация и
отправяне на препоръки – април

2019 г.

Подобряване
ефективността на
производствата
по несъстоятелност и по стабилизация;
Създаване на

От началото на годината до октомври са
проведени седем срещи.

Рамка на
несъстоятелността

Функционален
анализ и оценка
на ефективността
на производствата по несъстоятелност и процедурата по стаби-

Изпълнение на проект по Програма- септемвта на Европейския съюз за подкрепа ри 2018 г.
на структурни реформи, включващ
следните дейности:
1.Преглед и отправяне на препоръки
относно рамката за несъстоятелност
и стабилизация;

Проведена мисия на Службата за подкрепа на структурни реформи с представителите на Министерството на правосъдието – юли 2018 г.
Одобрено искане за предоставяне на
техническа помощ от СПСР – август
2018 г.
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2

3

лизация.

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.

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.

4

5

6

Одобрени Концептуална нота и Техническо задание за изпълнението на проекта – септември 2018 г.
Създаден екип за работа по проекта от
представители на МП, МФ и ВСС – септември 2018 г.
Сключен договор с изпълнител на проекта – октомври 2018 г.
Проведена първоначална среща между
изпълнителя на проекта, СПСР и екипа за
работа по проекта – ноември 2018 г.

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.

септемв- Проведена мисия на Службата за подкри 2018 г. репа на структурни реформи с представителите на Висшия съдебен съвет – юли
2018 г. Извършиха се няколко кръга от
обсъждане на проектното задание с
експерти от Службата, като предстои
одобрението на Проектното задание.

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

7

8
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.

2019 г.

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

9

1.1.3 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.
 Обзор на изпълнението на политиката
През отчетния период продължава изпълнението на дейностите, заложени в Националния план
за действие по заетостта за 2018 г., както и на мерките от Закона за насърчаване на заетостта(ЗНЗ) за
субсидирана заетост на групите в неравностойно положение на пазара на труда, включително на продължително безработните лица. За активирането на икономически неактивни младежи, се изпълняват
редица дейности, вкл. информационни кампании, трудови борси и др., финансирани от държавния
бюджет и ЕСФ. По ОПРЧР се осигурява стажуване или заетост на лицата в неравностойно положение,
провеждат се обучения за продължително безработни, за лица с ниско образование от всички възрастови групи, за лица над 54 г. В края на 2018 г. предстоят да бъдат приети изменения и допълнения на
Правилника за прилагане на ЗНЗ, свързани с повишаване качеството на професионалното обучение.
Продължително безработните са приоритетна група на голяма част от програмите за заетост и обучение. Прилагат се и програма и мярка, финансирани от държавния бюджет, специално насочени към
тяхната заетост. По Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица и насърчителната мярка от ЗНЗ за насърчаване работодателите да наемат продължително безработни лица за
периода май-октомври 2018 г. е осигурена заетост на 2 577 лица, като от тях в нова заетост са включени общо 996 продължително безработни лица. За възстановяване на трудовите навици на безработните лица, получаващи социални помощи, започна назначаване на организатори на полагането на
общественополезен труд. За периода май-октомври 2018 г. са назначени 166 организатори към общините, а до края на годината се очаква броят им да достигне 200.
От юни 2018 г. приоритетно в работата на центровете за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП) се
прилага нова услуга за заетост и социално подпомагане, свързана с изготвяне и сключване на споразумение за интеграция в заетост с продължително безработните лица. Съгласно поставените цели в
Споразумението лицето ползва подходящи за него посреднически услуги за заетост и се насочва към
услуги, предоставяни от други институции, с цел преодоляване на индивидуалните проблеми за интегриране в заетост. С предстоящото сключване на Националното рамково споразумение за интегриране на продължително безработните лица на пазара на труда се очаква да се обединят усилията, найвече на местно ниво за реализиране на действия за активиране на продължително безработните лица
и за трайното им включване в пазара на труда.
За активирането (привличането за регистрация в бюрата по труда) на младежи, които не са в заетост,
образование и обучение и не са регистрирани в бюрата по труда, се изпълняват Национална програма
„Активиране на неактивни лица“ и операции „Активни“ и „Готови за работа“ по ОПРЧР. Целта е след
регистрация в бюрата по труда младежите да мога да се възползват от посредническите услуги за заетост, които включват информиране, консултиране, психологическо подпомагане, насочване към обучение и заетост.
За намаляване на регионалните несъответствия между предлагането и търсенето на труд средствата
от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда се насочват в съответствие с ключови
показатели за регионалните пазари на труда, като равнище на безработица, брой безработни лица,
заявени потребности от бюрата по труда. Изпълнява се и мярка за улесняване на териториалната мобилност на безработните лица, както и споразуменията с Украйна и Молдова за намиране на работа
на желаещи граждани от тези държави да работят у нас.
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През 2018 г. МРЗ в страната е 510 лв., което представлява увеличение на размера ѝ с 10.9% в сравнение с предходната година. Решението е взето, без да се следва механизъм, който да отчита икономическите и социалните развития в страната. Работата по изготвяне на механизма за определяне на МРЗ
продължава като са представени за обсъждане нови предложения поставящи акцент на колективното
трудово договаряне по икономически дейности и групи професии.
През 2018 г. е осигурена социална подкрепа на хората от най-уязвимите рискови групи чрез прилагане
на диференциран подход, подобряване целенасочеността на мерките и оптимизиране на разходите и
целева социална защита за отопление на хората с ниски доходи през зимния период. За отоплителен
сезон 2018/2019 г. освен заложения потенциал за разширяване на обхвата на програмата е въведен
механизъм за автоматично актуализиране на обхвата на подпомаганите с цел недопускане отпадане
на пенсионери от програмата в зависимост от регулярната актуализация на пенсиите. Увеличени са и
месечните добавки с 15% на хората с увреждания, с цел тяхната социална интеграция.
През отчетния период продължават да се изпълняват процедури по ОПРР за подобряване на достъпа
да качествено предучилищно и училищно образование, чрез осъществяването на ремонти за обновяване на училища и детски градини. Обновяването и обзавеждането на обекти в здравната система и
на социални жилища също ще продължи и през настоящата година.
С цел повишаване обхвата на децата и учениците в задължителна училищна възраст в образователната система се изпълнява механизъм за съвместна работа на институциите за задържане в образователната система на деца и ученици. В допълнение по програмата „Заедно за всяко дете“ се организират дейности, които целят привличането на родителите към училищния живот и към повишаване на
техните знания и умения за предотвратяване на негативни прояви между децата. Осигуряването на
равен старт преди постъпване в училище чрез използването на съвременни материали и насърчаване
участието на родителите също се предвижда чрез изпълнение на националната програма „ Развитие
на системата на предучилищното образование“.
За включване на групите в неравностойно положение в образователната система, в това число деца
със специални образователни потребности (СОП), деца и ученици от семейства на мигранти и техните
родители, се изпълняват програми и мерки, осигуряващи наличието на специалисти, подпомагащи
децата със СОП, учители провеждащи обучения по български език на мигранти и провеждане на кампании сред етническите малцинства, представящи пред родителите ролята, която има образованието
за развитие на децата.
От съществено значение за оценка качеството и ефективността на образователната система е успешната реализация на учениците и придобитата квалификация, която да отговаря на потребностите на
икономиката. В тази връзка внедряването на модела за дуално обучение ще осигури плавното преминаване от образование към пазара на труда, като в рамките на отчетния период ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение включващ разширяване на базата на училищата предлагащи
подобна форма на обучение е приет на второ четене в Народното събрание.
За подобряване на механизма на ценообразуването на лекарствените продукти са изготвени промени
в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които са обнародвани в ДВ. Изготвени са
промени в Наредба № 10 от 2009 г., с които се цели установяване на баланс между заплащаните от
НЗОК медицински изделия и достъпа до тях на здравноосигурени лица. В допълнение е изготвен и
проект на Постановление за регулиране на цените на лекарствените продукти.
С цел подобряване на достъпа до здравни услуги е актуализирана Наредбата за определяне на пакета
от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Поддържа
се адекватният брой на здравните професионалисти с цел осигуряване на равен достъп до грижи в
съответствие с нуждите на населението. Данните от националната официална статистика показва, че
за периода 2010-2017 г. броят на медицинските специалисти се увеличава във всички категории медицински специалисти, с изключение на медицинските сестри, където се наблюдава леко намаление.
Подготвени са нормативни промени в Закона за лечебните заведения с цел изпълнение на препоръката за намаляване на преките плащания от страна на пациентите. Промените са свързани със подобряване на контрола върху дейността на лечебните заведения чрез създаване на Агенцията за медицински надзор и разширяване на правомощията по отношение на надзора на лечебните заведения. Регла16

ментират се финансови правила за дейността на лечебните заведения, осигурява се пълна прозрачност по отношение на медико-статистическите и финансови показатели чрез публикуване на тримесечни отчети на интернет-страницата на МЗ. С промените се въвежда изискване лечебните заведения
не само да оповестяват цените на дейностите, но и да издават финансови документи на пациентите за
проведеното лечение.

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
Прилаганите програми и схеми са допринесли в голяма степен за позитивните развития на пазара на труда. Наблюдава се подобрение на насочеността на активните политики на пазара на труда – на
търсещите работа се предлагат нови услуги, а специфични мерки се прилагат с цел подкрепа на хората
с увреждания, продължително безработните лица и хората с ниска квалификация. Въпреки добрите
резултати в сектора все още съществуват значителни структурни предизвикателства. Те са свързани с
демографската ситуация в страната, несъответствията на уменията с търсенето на труд, както и различията между градските и селските райони, които остават значителни, въпреки икономическия напредък през последните години. Необходимо е да се наблегне и върху стимулиране участието в програмата „Учене през целия живот“.
По отношение на минималната работна заплата все още липсва прозрачен механизъм за нейното определяне, въпреки положителното развитие с ратифицирането на Конвенция 131 на МОТ.
Продължава прилагането на програмите и мерките, имащи за цел да гарантират социална защита на
най-уязвимите групи от населението, чрез предоставяне на социални помощи. От друга страна, потенциален риск е системата за социална закрила да действа обезкуражаващо пред активното търсене на
работа.
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
ѝ, предвид установеното забавяне, както и усъвършенстване на механизмите за контрол на дейността
на лечебните заведения.
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Табл. 1-3: Мерки, адресиращи СП 3 (част от Приложение 1)
Област на
политика

1
Активни
мерки на
пазара на
труда

Наименование
на мярката

2
Изпълнение на
Националния
план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта.
Изпълнение на
НПДЗ 2018 г.

Изпълнение на
ОП РЧР.

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

3

Начална
дата

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

Крайна дата

(към октомври 2018 г.)

4

5

6

7

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

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.
През периода 01.11.2018г.31.12.2018г. се очаква да бъдат
включени в нова заетост още 8
младежи до 29г.

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.

През периода май до октомври 2018г.
по програми и мерки за обучение и
заетост, включително за стажуване и
чиракуване, е осигурена заетост на
общо 673 младежи, от които в нова
заетост 254 младежи до 29г. възраст

1.Операция „Активни“.

2015 г.

Операция „Активни“ е в процес на
Операция „Активни“ – продължаизпълнение на сключените договори.
ване на изпълнението на дейносСключени договори 86 бр. (от които 17 тите по сключените договори.
прекратени на обща стойност 4.6
млн.лв.)
Неактивни участници на възраст до
29 г. вкл., извън обучение или образование – резултати към 31.10 4924
Неактивни участници, неангажирани с
образование или обучение, които при
напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение, получават
квалификация или имат работа, включително като самостоятелно заети лица
- резултати към 31.10 3391

Изпълнение на мерки за активиране на неактивни младежи.

2.Операция „Младежка заетост“.
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Актуално състояние

2015 г.

По операция „Младежка заетост“ от
Операция „Младежка заетост“ –
началото на изпълнението на проекта
продължаване изпълнението на
12 326 лица са включени в обучение и 4 дейностите по операцията.
736 лица в стажуване, или общо 17 062
лица. Успешно завършилите обучение
и останали на работа при същия работодател са 9 038 лица, а 1 321 лица са
участвали в стажуване и останали на
работа при същия работодател.

Очакван ефект,
в т.ч. бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

8

9

декември
2018 г.

6 млн. лв. от ДБ. Осигурена
заетост общо на
За периода май- 1 496 младежи.
За периода майсептември
2018г. са израз- октомври 2018г.
ходвани 3.6 млн. е осигурена
заетост общо на
лв. от ДБ.
673 младежи, от
които 254 младежи са включени в нова
заетост.

2018 г.

26 млн. лв.

2020 г.

Бюджет 82 млн.
лв.
За периода май-октомври
2018г. са изразходвани
7 млн. лв.

Неактивни
участници на
възраст до 29 г.
вкл., извън
обучение или
образование целева стойност
6094
Неактивни
участници,
неангажирани с
образование
или обучение,
които при напускане на
операцията са
ангажирани с
образование/обучение,
получават квалификация или
имат работа,
вклю-чително
като самостоятел-но заети
лица - 4735
2/Безработни
лица до 29 г.
вкл.– най-малко
18 655;
За периода -

3.Операция „Готови за работа“.

2016 г.

4. Операция „Обучения и заетост за 2015 г.
младите хора“.

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

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

януари
2018 г.

Операция „Готови за работа“ –
Операция „Готови за работа“ – в процес продължаване изпълнението на
дейностите по операцията.
на изпълнение. Идентифицирани са
8 988 неактивни лица, от които са
активирани 6 770 лица.
Неактивни участници от 15
до 24 г. извън обучение или образование – 4916 (61%)
Неактивни участници от 25
до 29 г. извън обучение или образование – 3641 (182 %)
Неактивни участници от 15 до 24 г., вкл.
неангажирани с образование или
обучение, които при напускане на
операцията са ангажирани с образование/обучение, получават квалификация
или имат работа, включително като
самостоятелни заети лица – 1003 (42%)
Неактивни участници от 25 до 29 г., вкл.
неангажирани с образование или
обучение, които при напускане на
операцията са ангажирани с образование/обучение, получават квалификация
или имат работа, включително като
самостоятелни заети лица – 586 (98%)

2019 г.

В процес на изпълнение на проектните
дейности. От началото на изпълнението на схемата е осигурена заетост на 22
797лица, включени в обучение с ваучери са 2319лица. В директна заетост са
включени 21 061 лица, в заетост след
преминато обучение са включени 1736
лица.
На 15.08.2018 г. стартира прием на
заявки за СРМ от работодатели по
Компонент ІІ. До 31.10.2018 г. са подписани 91 договора и е осигурена
заетост на 85 лица с трайни увреждания.

В процес на изпълнение на проек- 2023 г.
тните дейности. Сключване на
договори по Компонент II.

През периода май-октомври 2018г. по
програмата и по насърчителната мярка
е осигурена заетост на 2 577 продължително безработни лица, като от тях
включени в нова заетост са 996 продължително безработни лица.

В периода от 01.11.2018г. до края Декември
на годината се очаква в нова
2018г.
заетост да бъдат включени още 39
продължително безработни лица

Бюджет 10 млн.
лв. (ИМЗ – 8
млн. лв., ЕСФ – 2
млн.лв.). За
период - майоктомври 2018г.
са изразходвани
875 хил. лв.

май-октомври
2018г. са включени 1 765 лица

3/ Неактивни
участници от 15
до 29 г. извън
обучение или
образование –
10 000; За отчетния период май-октомври
2018г. неактивни 4 467, от
които са активирани 3 462 лица.

4/ / В периода
май-октомври
на изпълнението на схемата е
осигурена заетост на 594
безработни
участници от 15
Бюджет 123 9
до 29 г.
млн. лв. (ЕСФ –
4.1./ Безработни
6,9 млн. лв.;
ИМЗ – 117 млн. лица с трайни
лв.). За периода увреждания от
15 до 29 г. – 83
май-октомври
2018г. изразход- лица.
вани
12.4 млн. лв.

8.2 млн. лв. от
ДБ.

5.3 млн. лв. от
ДБ.

Осигурена
заетост на 1 987
продължително
безработни
лица.
Осигурена
заетост на 2 577
продължително
безработни
лица, от тях 996
са включени в
нова заетост.
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Споразумение
за интеграция в
заетост (СИЗ).

Сключване на Споразумение за
интеграция в заетост. Споразумението цели да спомогне за систематезираното предоставяне на
различни услуги в областта на
заетостта, образованието, здравеопазването и социалното включване за насърчаване на интеграция
на пазара на труда на продължително безработните лица.

юли
2018 г.

Изготвено и одобрено от министъра на
труда и социалната политика Споразумение за интеграция в заетост.
Постоянен процес на подписване са
Споразумения за интеграция в заетост
между продължително безработните
лица и Дирекциите „Бюро по труда“ чрез трудовите посредници.

Сключване на споразумения с
нови продължително безработни
лица и актуализиране на мерките
по вече действащи споразумения
за интеграция в заетост

2018 г.

Не се предвижда

35 хил. продължително безработни лица
сключили СИЗ

Национално
рамково споразумение
за изпълнение
на СИЗ.

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 към проблемите
на продължително безработните
лица и техните семейства за преодоляването на състоянието на
продължителна безработица.

Изготвен е проект на Национално
рамково споразумение. Проектът е
изпратен на институциите, страна по
споразумението за бележки и допълнения.
Разработен проект на междуиституционално споразумение на местно
ниво за подпомагане работата на
трудовите посредници по изпълнение
на сключените с продължително безработните лица споразумения.

Предстой подписването на Националното рамково споразумение.

2018 г.

Не се предвижда.

Сключено споразумение.

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
Очаква се до края на годината да
2018 г.
общини с най-висок брой лица на
бъдат назначени още 2 организасоциално подпомагане, които са насо- тори към общините.
чени 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.
Разработени е и е утвърден нов компонент по Национална програма „Активиране на неактивни лица”.

2018 г.

300 хил. лв.

Целева стойност: назначени
200 организатори към общините.
За периода майоктомври 2018г.
са назначени
166 организатори към общините.

Изпълнение на
ОП РЧР.

1. Операция „Работа“.

2018 г.

2.Процедура „Обучение на възрас- 2016 г.
тни, преминали курсове за ограмотяване“.
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В процес на изпълнение на проектните
дейности – на 30.01.2018 г. е сключен
договор. Осигурeна заетост на 1057
лица, преходни от Национална програма „Работа”.
По проекта е осигурена заетост на 8 420
лица, от които 1 089 са преходни от
Национална програма „Работа”.

Изпълнение на проектните дейности по операцията.
Предстои класираните като резерва заявки, да бъдат финансирани с цел усвояване на недоговорирания финансов ресурс.

декември
2018 г.

Бюджет 80 млн.
лв.
За периода майоктомври 2018г.
са изплатени
средства –
11.7млн.лв.

1/ Безработни и
неактивни лица,
включени в
заетост – 9 635
бр.
За периода майоктомври 2018г.
успеш-но са
преми-нали
обуче-ние и са
включени в
заетост 7 359
лица.

В процес на изпълнение на проектните
дейности. Включени лица в схемата за
обучение с ваучери са 266 лица.

Продължаване на изпълнението
на проектните дейности.

2019 г.

Бюджет 10 млн.
лв.
За периода майоктомври 2018г.
са изразходвани

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

337. 5 хил. лв

За периода майоктомври са
включени 266
лица
3/ Наименование и заложена
стойност на
индикатора по
договор:
Безработни и
неактивни
участници –
целева стойност
10 370
Безработни и
неактивни
участници,
които при напускане на
операцията
имат работа –
5952
Безработни и
неактивни
участници,
които при напускане на
операцията
придобиват
квалификация 3023

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.).
Наименование и постигната стойност
на индикатора с натрупване:
-Безработни и неактивни участници –
текуща стойност 10 199
-Безработни и неактивни участници,
които при напускане на операцията
имат работа – 4 783
-Безработни и неактивни участници,
които при напускане на операцията
придобиват квалифика-ция – 2 073

Продължаване на изпълнението
на проектните дейности.

2018 г.

125 млн. лв.

4. Операция „Обучения и заетост“.

2015 г.

В процес на изпълнение на проектните
дейности. От началото на изпълнението на схемата е осигурена заетост на
10 431 лица, издадените ваучери за
включване в обучения на лица са 1 627,
а включени в заетост след вече преминато обучение са 1 087 лица.
На 15.08.2018 г. стартира приема на
заявки за СРМ от работодатели по
Компонент ІІ. Към 31.10.2018 от страна
на работодателите са подадени 2 183
заявки за разкриване на 8 201 СРМ. Ще
преминат ПК или КК 1 020 от лицата
преди да започнат работа, а за тях са
заявени 847 наставници.
Включени неактивни и безработни
лица с увреждания над 29 годишна
възраст – 84 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.
Сключване на договори по Компонент II.

2023 г.
Компонент 1
81 млн.лв.

Бюджет
91 млн. лв.
За периода майоктомври 2018г.
са изразходвани
8. 8 млн. лв.

5. Операция „Умения“
Операция "Умения" е програмирана в унисон с приоритетите за

2018 г.

Компонент 2
10 млн.лв.

Предстои обявяване на операция- 2023 г.
та през есента на 2018 г.

30 млн.лв.

Неактивни и
безработни
лица над 29 г. –
7 400.
Май-октомври –
758 лица
Неактивни и
безработни
лица с трайни
увреждания над
29 г. – 800.
май-октомври 2
лица.

5/ Безработни и
неактивни лица
– 1 650 бр.
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учене през целия живот, предоставяйки възможности на работодатели да обучат чрез професионална
квалификация или специфични за
даденото работно място/раб.процес, както заети лица,
така и новоназначени безработни в
техните предприятия.

Заети лица – 3
860 бр.

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.

През периода май-октомври 2018 г. по За периода ноември–декември
декември
мярката е осигурена заетост на 66 лица, 2018г. се очаква да бъдат включе- 2018 г.
от тях 44 лица са нововключени.
ни още 12 лица

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.

В процес на сформиране е работна
група за изготвяне на промени в ППЗНЗ.
Създадена е работна група, в рамките
на която са обсъдени предложения за
промени на социалните партньори и
АЗ.
Проектът на промените в Правилника е
обсъден в Националния съвет за насърчаване на заетостта и е публикуван
за обществено съгласуване.

Концептуален проект на механизъм за определяне на МРЗ.

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.

Доходи от
труд и жизнено равнище
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Механизъм за
определяне на
МРЗ.

2015 г.

В процес на изпълнение на проектните
дейности.
Бр. лица ползвали услуги за намиране
на работа – 5500.

2018 г.

Приемане на промените в Правилника до края на годината.

2018 г.

33 млн. лв.

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

240 хил. лв. от
ДБ.
За периода майоктомври 2018 г.
са изразходвани
общо 46 999 лв.

Заетост на 200
безработни
лица.
През периода
май-октомври е
осигурена заетост на 66 лица,
от които в нова
заетост са включени 44 лица.

Приети промени
в ППЗНЗ.

Предстои внасяне в МС за приемане.

За 2018 г. МРЗ е
510лв. - увеличение 10.9%
спрямо 2017 г.
Продължава дейността по изготвяне на Рамково споразумение на
механизъм за определяне на
МРЗ.

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.
Представени са за обсъждане нови
предложения на механизъм за определяне на МРЗ. Новите предложения
поставят акцент на колективното трудово договаряне /КТД/ по икономически дейности и групи професии.
Схема за
минимален
доход

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.

През 2018 г. е осигурена социална
подкрепа на хората от най-уязвимите
рискови групи чрез прилагане на диференциран подход, подобряване целенасочеността на мерките и оптимизиране на разходите и целева социална
защита за отопление на хората с ниски
доходи през зимния период.
С Постановление на Министерския
съвет № 305 от 19.12.2017 г. се увеличи
размерът на гарантирания минимален
доход на 75 лв., в сила от 01.01.2018 г.
За отоплителен сезон 2018/2019 г.
освен заложения потенциал за разширяване на обхвата на програмата се
предприеха мерки за недопускане
отпадане на пенсионери от програмата
вследствие на увеличението на пенсиите от 1 юли 2018 г. Регламентира се
механизъм за автоматично осъвременяване на корекционния коефициент в
съответствие с разпоредбата на чл. 100,
ал. 1 от КСО. Увеличен е и размерът на
целевата помощ за отопление, който е
74.83 и компенсира изцяло увеличението на цената на електроенергията.
С увеличението на ГМД се увеличи с
15% размера на отпусканите месечни
добавки за социална интеграция на
лицата с трайни увреждания, с оглед на
по-адекватна социално-икономическа
защите по отношение компенсиране на
разходите им породени от увреждането.
Във връзка с осигуряването на социално-икономическа защита за хората с
увреждания, с Постановление № 60 на
Министерския съвет от 23 април 2018 г.
за изменение и допълнение на ППЗИ-

Работата по изготвяне на механизъм за определяне на размера на
МРЗ със социалните партньори
продължава.

Подготвен е
проект на ПМС
за определяне
на нов размер
на МРЗ през
2019 г от 560лв.увеличение с
9,8%спрямо
2018г.

2019 г.

През 2018 г. ще продължи гаран- постоянен
тирането на социалната защита на
най-нискодоходните и рискови
групи от населението чрез предоставяне на социални помощи.

1/ Размер на
социалните
помощи (месечни, еднократни,
целеви помощи
за наем, целеви
средства за
диагностика и
лечение ПМС
17, целеви
помощи за
отопление) за
2018 г. – 126.5
млн. лв.;
Към 31.10.18 г.
отчетните
стойности са в
размер на
97млн.лв. –
77 %2/ Стимулиране на трудовата мобилност
и миграцията.
По бюджет 152
млн. лв.
Към 30.10.18 г.
отчетните стойности за отпуснатите на лицата
с трай-ни увреждания месечни добавки
за социална
интеграция са в
размер на 126
млн.лв. – 83 %

Осигуряване на
социална защита на найнискодоходните
и рискови групи
от населението
чрез подобряване ефективността на предоставяне на
социални помощи. Разширен
е кръга на видовете медицински услуги, за
които лицата с
увреждания
модат да се
възползват от
целева помощ.
Намалена е
административната тежест
за правоимащите, чрез
промяна в
начина на предоставя-не на
ПСПСМИ, като е
осиг-рен полесен достъп до
заявяване и
реализиране на
правото и отпадане на задължението за
отчет-ност

По бюджет 46
млн. лв. Към
30.10.18 г.
отчетните стой-
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ХУ, обнародвано в ДВ, бр. 36 от
27.04.2018 г., е изменен реда за отпускане на целеви помощи за помощни
средства, приспособления, съоръжения
и медицински изделия (ПСПСМИ).
Промените, касаят реда за предоставяне, заплащане и отчитане на целевите
помощи за ПСПСМИ за хората с увреждания. По този начин се премахна
процедурата за директно предоставяне
на финансовите средства на правоимащите лица и отпадна ангажимента
хората с увреждания да предоставят
отчетни документи в дирекции „Социално подпомагане“.
Друга част от влезлите в сила промени
са свързани с актуализирането на
Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от
ППЗИХУ като са включени нови медицински изделия и са актуализирани
разписаните в него медицински условия, необходими медицински документи и експлоатационни срокове на
конкретните изделия.
Качествено
образование
за групите в
неравностойно положение

Подобряване на
материалната
база в образователни институции.

По ОПРР 2014-2020: Строителство,
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.

Подобряване
условията на
живот на
уязвимите
групи

Подобряване на
жилищните
условия за
уязвими групи и
на регионална
здравна инфраструктура (системата на спешната медицинска
помощ).

По ОПРР 2014-2020: Строителство, 2015 г.
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.
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2014 г.

ности за предоставени-те на
лицата с увреждания ПСПСМИ
са в размер на
32,7 млн. лв. –
72 %

Стартирали процедури за предоставяне Изпълнение на проекти по ПО 1 и
на БФП по ПО 1 „Устойчиво и интегриПО 3 на ОПРР 2014-2020.
рано градско развитие“ и ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“.
По ПО 1, инвестиционен приоритет
„Образователна инфраструктура“ са
сключени 39 бр. ДБФП на стойност 375
млн. лв., приключили са 2 бр. ДБФП на
стойност 4,8 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., приключили са 3 бр. на стойност 3.3 млн. лв.
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. Сключени са 7 бр. ДБФП за
социални жилища на стойност 20.6
млн. лв.
В рамките на процедура за предоставяне на БФП по ПО 4 „Регионална
здравна инфраструктура“ по ОПРР
2014-2020 с конкретен бенефициент МЗ
е подадено, оценено и одобрено един-

2023 г.

Изпълнение на проекти по ОПРР
2023 г.
2014-2020 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.
Предстои изпълнение на проект
за подобряване на системата на
спешната медицинска помощ с
конкретен бенефициент МЗ.

390 млн. лв. по Капацитет на
ОПРР 2014-2020. подпомогнатата
инфраструктура,
предназначена
за грижи за
децата или
образование целева стойност
– 180 447 лица,
(базова стойност
- 0) постигната
до момента
9 600 лица.

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

1/ Рехабилитирани
жилища в градските
райони – целева
стойност 560 бр.
2/ Население с
30 минутен
достъп до
спешна медицинска помощ
за 24 ч. лечение
и наблюдение -

ственото проектно предложение и е
сключен договор на стойност 163,5
млн. лв.

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.
1.До 30.07.2018 г. са актуализирани
районите за обхват на територията на
общините, осъществена е комуникация
между институциите на регионално
ниво за определяне участниците в
екипите за обхват. Извършено е импортиране и сравняване на данни от Главна дирекция „Гражданска регистрация
и административно обслужване“,
НЕИСПУО и Информационната система
за реализация на Механизма (ИСРМ).
През месец октомври се проведоха
двудневни обучения за обучители по
конкретни въпроси, възникнали в
процеса на изпълнение на дейностите
по реализирането на Механизма през
предходната учебна година и по новите
изисквания за настоящата учебна
година, залегнали в Постановлението.
Обучени са 56 експерти от Регионалните управления на образованието, които
провеждат обучения по места на членовете на екипите за обхват в периода
октомври-ноември 2018 г. До момента
приключиха обученията на членовете
на екипите в 3 области: Пазарджик,
Разград и Бургас.

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).

Изпълнение на Национална
август 2019 г.
програма – „Заедно за всяко
дете“ през учебната 2018-2019 г.:
По Модул „Екипи за обхват“ – 300
000 лева, финансират се разходите за транспорт на екипите, комуникационни разходи и канцеларски материали -250000лв.
дейност 1. „Подпомагане на
екипите“. Очакват се обобщените
заявки от РУО за допустимите
разходи през изтеклите 6 месеца
от одобряване на програмата.
По дейност 2. „ Популяризиране
работата на екипите“ се извършват дейности по изготвяне и
разпространяване на информационни материали, подпомагащи
дейността на екипите за запознаване на родителите и обществеността с мерките за обхвата и
задържането на децата и учениците в образователната система
Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните
институции с родителите” – 150
000 лева. В МОН постъпиха 311
проекта на образователни институции. Финансирани са дейности с
родители на 47 институции, от

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.
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които 14 детски градини, на обща
стойност 169 615 лева.
2.През месец август 2018 г. на 302
общини и районни кметства са изпратени устройства за защитен достъп до
ИСРМ. 252 общини успешно са регистриране в ИСРМ.
Осъществено е активно взаимодействие на структури на МОН и АСП в рамките на ИСРМ и включване на териториалните поделения на АСП с роля
„Координатор РДСП”.
Съвместно МОН и АСП разработиха
Указания за прилагане на процедурата
за предоставяне на семейни помощи за
деца в натура по предложение на
директора на детската градина или
училището, когато детето е в задължителна предучилищна и училищна възраст, във връзка с реализацията на
Закона за семейни помощи за деца
(ЗСПД) и Правилника за неговото прилагане (ППЗСПД). Указанията са изпратени до регионалните структури на АСП
и МОН и до директорите на училища и
детски градини.
Изготвен е проект на споразумение
между МОН и АСП за обмена на информация по изпълнение на Механизма, което предстои да бъде подписано.
През м. август 2018 г. е подписано
Споразумение за сътрудничество и
взаимодействие между МОН и МВР.
Засилен е контролът и налагането на
санкции от компетентните органи на
МЗ за неизпълнение от страна на родителите на отговорността за задължителните имунизации на децата им.
Създадени са Областни координационни центрове за изпълнение на Механизма, които се председателстват от
областните управители. През месец
септември 2018 г. се проведоха и
първите срещи на участниците за отчитане на дейностите.
Развитие на
системата на
предучилищното образование

26

Повишаване на
качеството на
предучилищното образование
и осигуряването
на равен старт
преди постъпване в училище.

Осигуряване на допълнителна
работа за усвояването на българския език и за използването на
съвременни дидактични материали в детската градина.

2018 г.

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

Изпълнение на Национална
програма „Развитие на системата
на предучилищното образование“ за 2018 г.

Съгласно окончателното класираПо програмата е сформирана Национе на проектите ще бъдат предпнална комисия за класиране на проект- риети действия за изготвянето на
ните предложения за участие в прогПМС за финансирането на одоб-

август 2019 г.

523 708,80 лв.
По програмата
ще бъдат финансирани
класираните 520
проектни предложения на
обща стойност
523 708,80 лв.

130 детски
градини, включени в изпълнението на мярката.
1 600 деца,
обхванати чрез
националната
програма.

рамата.
Националната комисия, определена
със Заповед № РД 09-1600 от
03.08.2018 г. на министъра на образованието и науката, изготви проектосписъци на класираните предложения, с
които училищата и детските градини
кандидатстват за финансиране по
Националната програма.
От училищата и детските градини са
постъпили общо 529 проектни предложения, от които 8 не са допуснати до
оценяване, защото не отговарят на
критериите на програмата. Останалите
521 проектни предложения са оценени
по единни критерии от регионални
комисии, назначени със заповед на
началника на РУО и са предложени за
класиране и от Националната комисия.
Националната комисия класира 521
проектни предложения на обща стойност 524 717 лв.

рените проектни предложения,
които след направените промени
са 520 на обща стойност
523 708.80 лв.

(при бюджет на
трите модула от
програмата
400 000 лв.).
Недостигът на
средства по
програмата в
размер на 123
708,80 лв. са
осигурени в
рамките на
средствата за
образование за
2018 г. съгласно
т. 2 от РМС №
271 от 20 април
2018 г. за сметка
на неусвоени
средства по
Национална
програма „С
грижа за всеки
ученик“.

Съгласно извършеното
класиране в
програмата са
включени над
180 (138 %)
детски градини
и училища, 547
учители и 3468
деца (217 %)

Събиране и обобщаване на ин2018 г.
формация 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

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

1/ Бр. специалисти,– 2811, от
тях: ресурсни
учители – 776,
психолози – 648,
логопеди – 469,
рехабилитатори
на слуха и говора – 53, педагози на зрително
затруднени деца
– 92, педагогически съветници

Проектосписъците бяха публикувани на
електронната страница на МОН и
детските градини/училищата имаха
възможност в срок до 5 септември
2018 г. (включително) да подават възражения относно публикуваното предложение за класиране, както и за отстраняване на технически пропуски.
В посочения срок бяха получени два
сигнала от една детска градина и от
едно училище.
Съгласно получените сигнали са направени промени и е публикувано окончателното класиране по Националната
програма „Развитие на системата на
предучилищното образование” на
електронната страница на МОН.
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
2018 г.
подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците, включени в
общообразователна среда в системата на предучилищното и училищното образование.

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

предучилищно- – 773.
то и училищното 2/ Бр. специаобразование.
листи, назначени в РЦПППО 917, от тях:
ресурсни учители – 621, психолози – 115,
логопеди – 113,
рехабилитатори
на слуха и говора – 16, педагози на зрително
затруднени деца
– 13, кинезитерапевти – 2.
3/ Бр. деца и
ученици –
17 817 деца и
учениците със
СОП са се обучавали интегрирано с ресурсно
подпомагане в
детски градини
и училища през
учебната
2017/2018. От
тях: бр. на децата и учениците
със СОП в училищата е 14 475
деца и ученици,
а в детските
градини – 3342
деца.

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
2018 г.
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.

Събиране на обобщена информа- 2018 г.
ция за 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 по-късно от 15
септември.

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

Обучение на

Подготвяне на педагогически

Номиниране на учители, които да

Обучени педаго- 30 учители -

2018 г.

2018 г.

12 деца и 73
ученици, търсещи или получили международна закрила,
и мигранти в
задължителна
предучилищна и
училищна възраст са с осигурено допълнително обучение
по българским
език като чужд.

учители за
придобиване на
знания, умения
и компетентности за преподаване на български език като
чужд на деца и
ученици, търсещи или получили международна закрила.

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.

бъдат включени в обучение за
преподаване на български език
като чужд.

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

начални и учители по български език, които
преподават
български като
чужд на търсещи или получили международна закрила.
В посочения
период не е
проведено
такова обучение

Пълноценна
социализация на децата и учениците от етническите
малцинства

Провеждане на
информационни
кампании сред
родители и
обществеността
за разясняване
на взаимните
ползи от образователната
интеграция.

Изготвяне на инструмент, съдър2018 г.
жащ отделни механизми, модели,
насоки и иновативни начини за
провеждане на успешна национална информационна кампания за
намаляване на броя на родителите,
които пречат на достъпа на децата
си до образование.

Разработени насоки за провежда- 2018 г.
не на информационни кампании.
Определяне на региони и участници в информационните кампании.
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.

Повишен обхват
на децата и
учениците от
етническите
малцинства в
детските градини и училищата.

1/ Разработени
насоки за провеждане на
информационни
кампании с
родители, които
пречат на достъпа на децата
си до образование – 1 бр.;
2/ Проведена 1
национална
конференция на
МОН съвместно
със Синдиката
на българските
учители за
разпространение на добри
практики в
областта на
образователната
интеграция 3/
Разработена
рубрика за
образователна
интеграция към
сайта за „Приобщаващо
образование“;
4/ Проведена 1
национална
конференция.

Предоставяне на качествено образование и
обучение

Осигуряване на
качествено ПОО,
ориентирано
към потребностите на икономиката.

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
на ПОО.

Изготвен отчет за плана за дейст- 2018 г.
вие 2015-2017 г.
Изготвен проект на план за действие за периода 2018-2020 г.

Разработване и внедряване на
национален модел за дуално

2015 г.

Стартирали дейности във връзка с
организацията на план-прием за учеб-

Осъществяване на прием в дуално обучение за учебната

септември
2018 г.

Разработен и
приет от МС
план за действие.
1/ Увеличен
брой на учени-

1/ 3900, включени в дуално
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обучение.

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

Подобряване
ефективността на системата на
здравеопазване

Изпълнение на
Национална
здравна стратегия 2020.

ната 2018/2019 г.
ЗИД на ЗПОО приет на второ четене в
Народното събрание на 25 октомври
2018 г.
Основни изменения и допълнения:
-Създаване на база-данни на фирми,
предлагащи дуално обучение;
-Определяне функциите и условията за
обучение на наставниците
-Разширяване базата на училищата,
предлагащи дуална форма на обучение
януари
2018 г.

Актуализирана Наредба за организация Осъществяване на държавния
на дейностите в училищното образова- план-прием за учебната
ние.
2018/2019 г.
Увеличен брой на паралелките в държавния план прием за специалности от
професии с недостиг от квалифицирани
специалисти.

ците, включени
в дуално обучение;
2/ Увеличен
брой на фирмите, предлагащи
места за дуално
обучение.

септември
2018 г.

Увеличаване на финансирането на януари
професионалните училища, в които 2018 г.
обучението е в съответствие с
потребностите на пазара на труда.

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

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

Разработването на нови учебни
програми съвместно с бизнеса.

януари
2018 г.

Сформиране на работни групи за разработване на нови учебни програми
съвместно с бизнеса.

Разработване на нови учебни
програми съвместно с бизнеса.

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

2017 г.

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.

Разширяване на пакета здравни
2020 г.
дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, чрез сключване на
Национален рамков договор за
2019 г.

Обнародвани са 3 наредби за утвърждаване на медицински стандарти.
Разработен и публикуван за обществено обсъждане проект на наредба за
утвърждаване на медицински стандарт
по кардиология
В процес на разработване са проекти
на още 2 медицински стандарта.
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2018/2019 г.

Обнародвани 10 медицински
стандарти.
Сключване на договори между
лечебните заведения и НЗОК въз
основа на Националната здравна
карта и Наредбата за критериите

обучение;
2/ 78
училища/86.5
паралелки
предлагащи
дуално обучение с прием в
VIII клас;
3/ Бр. фирми
предлагащи
места за дуално
обучение.
1/ 2697 ученици,
приети в специалности от
професии с
недостиг от
квалифицирани
специалисти.

1.5 млн.лв. за
2019 г.

септември
2018 г.

1/ % на допълнителни средства за учебната
2018/2019 г. за
паралелки и
ученици в специалности с
недостиг от
квалифицирани
специалисти.
2000 разработени програми.

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).

След обнародване на Националната
здравна карта (ДВ, бр. 45) бяха сключени анекси към договорите между
НЗОК и лечебните заведения въз основа на Наредбата за критериите и реда
за избор на лечебни заведения за
болнична помощ

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

Развитие на високотехнологични
медицински дейности за интервенционално лечение на мозъчносъдови заболявания

Приета Наредба за критериите и реда
за избор на лечебни заведения за
болнична помощ, с които НационалнаРеализиране на планираните
та здравноосигурителна каса сключва
дейности по проекта.
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.).
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
Подписан договор за изпълнение на
голям инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна Стартирани дейности по възлагане на процедури по реда на ЗОП
медицинска помощ“ на 23.10.2018 г.
за избор на изпълнители по
Утвърдена Методиката за субсидиране дейности на проекта, които са
предвидени да се изпълняват
на лечебните заведения за 2018 г.,
чрез външно възлагане.
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.

Подобряване на
механизма на
ценообразуване
на лекарствените продукти и
рационализиране на лекарствената употреба.

Въвеждане на ясни правила за
2017 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.

и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ.

Поддържане на реимбурсен статус на
лекарствени продукти, включени в ПЛС.
Обнародван в ДВ бр. 84/12.10.2018 г.
ЗИД на ЗЛПХМ. 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;

Изпълнение на договорите по
Методиката.

Поддържане на реимбурсен
2020 г.
статус на лекарствените продукти.
Утвърждаване на фармакотерапевтични ръководства.
Подобряване на достъпа до
иновативни лекарствени продукти
след задължителна оценка на
здравните технологии.
Промени в нормативната база,
касаещи:
В процес на изготвяне на Закон за
изменение и допълнение на

1/ Оптимизиране на разходите
на публични
средства за
лечение;
2/ Намаляване
на цените на
лекарствени
продукти от
ПЛС;
3/ Подобрен
достъп до
здравни грижи;

1/ Бр. лекарствени продукти с
намалени цени
в ПЛС;
2/ Бр. утвърдени
фармакотерапевтични
ръководства - 1
брой към момента.
100% за всички
62 клинични
специалности;
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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.

Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина .
Промени в ЗЛПХМ създаване на
условия за прилагането на Директива 2011/62ЕС и Делегиран
Регламент (ЕС) 2016/161 свързани
с конкретни мерки за въвеждане
на националната система за
верификация на лекарствените
продукти за хуманна употреба по
отношение на недопускане на
навлизането на фалшифицирани
лекарствени продукти в законната
верига за доставки.
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. . С предложените промени, се
Изготвен проект на Постановление на
прецизира процеса по предписМС за изменение и допълнение на
ване на лекарствени продкти
Наредбата за условията, правилата и
заплащани със средства от НЗОК,
реда за регулиране и регистриране на
създават се предпоставки за поцените на лекарствените продукти Постъпили предложения за промяна на голям контрол върху предписването на лекарствените продукти
нормативната уредба.
за лечение на
С приемането на проекта се цели съззлокачествени заболявания.
даване на условия и критерии за регуВ процес на издаване.
лиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, включвани в
Позитивния лекарствен списък, които
Изготвяне на Проект на Постановнямат цени в референтните държави,
ление на Министерския съвет за
така че да бъдат спазени принципите
изменение и допълнение на
на равнопоставеност на отделните
Наредбата за условията и реда за
производители и условията на конкусъставяне на списък на медицинренция помежду им.
ските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за
определяне на стойността, до
В процес на издаване.
която те се заплащат.
С измененията се дава възможИзготвяне на проект на Наредба за
ност НЗОК да обезпечава, мониизменение и допълнение на Наредба
торира и контролира доставянето
№ 10 от 2009 г. за условията и реда за
заплащане на лекарствени продукти по на МИ и поддържането на съответни наличности от тях, посредсчл. 262, ал.6, т. 1 и т.2 от Закона за
твом договорите, които ще
лекарствените продукти в хуманната
медицина, на медицински изделия и на сключва с производители/търговци на едро с медицинсдиетични храни за специални медики изделия. Също така ще се
цински цели, както и на лекарствени
осигурят по-висококачествени
продукти за здрав-ни дейности по
медицински изделия за здравночл.82, ал.2, т.3 от Закона за здравето.
С оптимизирането на текстове се цели осигурените лица посредством
въвеждане на изискване в наредустановяване на по-добър баланс
бата медицинските изделия да се
между определените за заплащане от
заплащат от обществен фонд в
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4/ Икономии в
резултат от
въвеждането на
централизирано
договаряне на
отстъпки на
лекарствени
продукти, които
НЗОК заплаща
напълно или
частично.

3/ Бр. лекарствени продукти с
поддържан
реимбурсен
статус в ПЛС 100 %. Извършени оценки на
здравните
технологии - 68
бр. към момента, което е
100% от всички
нови INN, включени в ПЛС.

НЗОК стойности за медицински изделия (МИ) и достъпа на здравноосигурените лица до необходимите им, съобразно здра-вословното им състояние
МИ.
В процес на издаване.
Обнародвана в ДВ, бр. 65 от
07.08.2018г. Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 34 от 2005 г.
за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън
обхвата на задължителното здравно
осигуряване. С промяната се урежда
случаите, при които пациенти в стабилно състояние, което не изисква ежемесечен контрол, да могат да получават
лекарствени продукти за срок от три
месеца, което е и допълнително облекчение за лекарите и медицинския
персонал.

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

Проектът се изпълнява текущо. В процес на подготовка е тръжна документация по проекта.
През октомври 2017г. Министерство на
здравеопазването обяви обществена
поръчка за „Извършване на анализ на
стратегически и нормативни документи
в областта на електронното здравеопазване в България и на ниво на ЕС и
изготвяне на промени в националната
нормативна уредба“. През месец юли
2018г. е сключено споразумение № 2
към Административен договор за
предоставяне на БФП, за изменение на
проекта.

поне три от страните - членки на
Европейския съюз, при същите
индикации или заболявания, или
да са заплащани от НЗОК през
последните 10 години.
Във връзка с промените в ЗЛПХМ,
обнародвани в ДВ
бр.84/12.10.2018г. предстои:
Изработване на проект на Наредбата за условията и редът за
предоставяне, съхраняване и
извършване на анализ на информацията по чл. 217б, ал. 3, както и
за администрирането, поддържането и достъпа до специализираната електронна система по чл.
217б, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина.
Изготвяне на проект на Наредба
за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република
България лекарствени продукти,
както и за условията и реда за
включване, промени, изключване
и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като
се определят условията и редът за
лечението с лекарствени продукти за състрадателна употреба
съгласно Регламент (ЕО) №
726/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета.
Сключен договор за директно
предоставяне на БФП 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. 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.

(декември
12 млн. лв. БФП
2019 – подапо ОПДУ.
дено искане
за удължаване
на проекта)

Изградена
национална
здравна информационна система.
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технологии в областта на електронното здравеопазване.

С Решение № РД-11-278/02.08.2018г.
обществената поръчка обявена през
октомври 2017г. е прекратена поради
измененията одобрени с допълнителни
споразумения № 1 и № 2 към договора
за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
Съгласно изискванията на националното законодателство, с Държавна агенция „Електронно управление“ са съгласувани 5бр. технически задания и е
обявена обществена поръчка. С Решение № РД-11-382/28.09.2018г. на министъра на здравеопазването обществената поръчка е прекратена поради
нейното обжалване. През месец октомви до Държавна агенция „Електронно управление“ е изпратено за
съгласуване още едно техническо
задание, което включва 4 броя дейности от Проекта. Предприети са стъпки
относно искане за удължаване на срока
за изпълнение на НЗИС до декември
2019 година.

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

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

1. Изготвяне на окончателен
2020 г.
доклад на база становищата от
компетентните органи и институции „ с предложения за законови,
организационни и технически
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.

1/ Намаляване
на риска от
корупция и
измами.
2/ Постигане на
по-ниски цени и
по-добро качество.

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
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

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

2017 г.

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

Разширяване на пакета здравни
2020 г.
дейности, гарантиран от бюджета
на НЗОК, чрез сключване на
Национален рамков договор за
2019 г.

1/ Актуализирани норм. актове;
2/ Бр. КП с
включени в
заплащането от
НЗОК медицински изделия
/медицински
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контрол при
Разширяване обхвата на здравните 2017 г.
финансиране на дейности, които се заплащат от
здравни дейнос- бюджета на НЗОК.
ти с публичен
ресурс.

Справяне с
недостига на
здравни
специалисти

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

Усъвършенстване на механизмите
за остойностяване на медицинските дейности.

2017 г.

Усъвършенстване на механизмите
за контрол при отчитане и заплащане на дейности от бюджета на
НЗОК.

2017 г.

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

2017 г.

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

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

2017 г.

2016 г.

2017 г.

Реализиране на проект
BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на
спешните състояния“, финансиран
по ОПРЧР 2014-2020 г.
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2020 г.
Сключен Национален рамков договор
за 2018 г. и актуализирани цени на
медицински дейности по 113 клинични Оптимизиране дейността на
пътеки.
НЗОК.
Подготвени нормативни промени в
Закона за лечебните заведения
Подготовка на промени в подзаконовата нормативна уредба с
цел усъвършенстване на механизмите за контрол на дейността
на лечебните заведения

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

Изготвено предложение до МОН за
увеличаване приема на студенти по
специалности от професионално направление „Здравни грижи“.
Реализиране на планираните дейности
по проекта.
Наименование и постигната стойност
на индикатора с натрупване:
Индикатори за изпълнение: Заети лица
– 93; Лекари-специализанти – 150
Индикатори за резултат:
Участници, придобили квалификация
(специалност) - 42

Реализиране на планираните дейности
по проекта.

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.

2020 г.

2020 г.

Актуализиране на Наредба № 1 от 2019 г.
2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Утвърждаване на актуализирани
учебни програми за придобиване
на специалност в системата на
здравеопазването.
Изготвяне на предложение до
МОН за увеличаване приема на
студенти по специалности с установен недостиг.

2019 г.

2019 г.

2019 г.
Реализиране на планираните
дейности по проекта.

ОП РЧР –
5 496 628 лв.

ОП РЧР –
7 млн. лв.

Реализиране на планираните
дейности по проекта.

2020 г.

1/ Увеличен
прием на студенти по специалности с установен недостиг.
Индикатори за
изпълнение:
Заети лица –
200;
Лекариспециализан-ти
– 520
Индикатори за
резултат:
Участници,
придобили квалификация
(специалност) 465
На-именование
и заложена
стойност на
индикатора по
договор:
Брой служители
придобили
квалификация
при напускане
на операцията: 6
892.00
Брой въведени
нови и/или
актуализира-ни
процеси и модели за плани-

ране и изпълнение на политики
и услуги: 1
Заети лица: 6
892.00
Брой проекти,
насочени към
публичните
администрации
и публичните
услуги на национално, регионално или
местно равнище: 1
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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. Продължават усилията за засилване на административния капацитет на АОП, както и този на възлагащите органи, като е увеличен броят на проведените
обучения спрямо предходната година. Изготвен е Доклад за функционален преглед, съдържащ препоръки и пътна карта, които следва да бъдат изпълнени от АОП.
За увеличаване на прозрачността на обществените поръчки продължава работата по въвеждането на
национална платформа за електронно възлагане, която навлиза в етап внедряване на системата, като
реалното използване на платформата се предвижда за ноември 2019 г.
 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 изготвянето на функционалния доклад от Международната банка за възстановяване и развитие, вниманието следва да се фокусира върху прилагането и изпълнението на препоръките по Доклада по ефективен и систематичен начин.
Пред важността, която носи електронната платформа следва да се отбележи забавянето с една година
на нейната реална експлоатация, което до някъде се обуславя от спецификите по изпълнение на проекта и зависи от приемането и влизането в сила на Закона за обществените поръчки, който цели осигуряването на условия за поетапно преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените
поръчки.

38

Табл. 1-4: Мерки, адресиращи СП 4 (част от Приложение 1)
Област на
политика

Наименование
на мярката

Кратко описание на мярката

1

2

3

Обществе- Укрепване на
ни поръчки административния капацитет на
АОП.

Функционален преглед на капацитета на АОП за ефективно и ефикасно
изпълнение на възложените задачи
(особено във връзка с осъществявания от агенцията предварителен
контрол на обществени поръчки).

Информация относно предприети и планирани мерки
Начална
Актуално състояние
Предстоящи етапи в изпълнението на
дата
мярката до крайния срок на изпълне(към 31 октомври 2018 г.)
нието ѝ
4
януари
2018 г.

5

6

Крайна
дата
7

Подписано през 2017 г. споразумение за
предоставяне на консултантски услуги
между АОП и МБВР - извършване на
цялостен преглед и оценка на националната система на обществените поръчки (вкл. функционален преглед на
АОП).
В рамките на Компонент 1 е извършен
функционален преглед на АОП, като
специално внимание е отделено на
осъществявания от агенцията предварителен контрол.
Резултатите са отразени в Доклад за
функционален преглед, който съдържа
препоръки и пътна карта за тяхното
изпълнение. Докладът е приет от АОП с
писмо с изх. № 04-00-232/15.10.2018 г.

юни
2018 г.

Укрепване на
капацитета на
възлагащите
органи.

Изпълнение на проект „Подкрепа за 2018 г.
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. Изпълнение
на утвърдената годишна програма от
ИПА.

В изпълнение на изготвения по проект с Провеждане на обучения.
ОИСР план за провеждане на обучения в
периода 2017 – 2019 г., от 1.05.2017 г. до
1.07.2018 г. Институтът по публична
администрация е провел общо 44 обучения с участието на 1108 служители от
държавната администрация (20 обученията с 475 участника през 2017 г. и 24
семинара с 633 обучаеми през 2018 г.).
Организирани са и са проведени обучения по обществени поръчки за Сметната
палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, Комисията за защита на
конкуренцията.

2019 г.

Въвеждане на
електронни
обществени
поръчки.

Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална
електронна уеб-базирана платформа: ЦАИС „Електронни обществени
поръчки“, финансирана по ОПДУ.

След проведена процедура за обществена поръчка е сключен договор с Консорциум ЕОП България за разработване
и внедряване на ЦАИС ЕОП (м. декември
2017 г.). Договорът предвижда доставка
на компютърно и комуникационно
оборудване, разработване на софтуер за
електронно възлагане – общо 32 модула
на два етапа, обучение на администратори и крайни потребители, изграждане
и обслужване на Център за обслужване

Изграждането на платформата е предвидено да се осъществи на два етапа.

януари
2021 г.

Първи етап – внедряване на основните
функционалности на системата (в т.ч.
подаване на електронна оферта и електронно фактуриране).

ноември
2019 г.

януари
2018 г.

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

8

9

1/ Брой проведени обучения 44;
2/ Брой обучени лица - 1108;
3/ Подобрен
административен капацитет
на възложителите в качествен аспект.

6 999 982 лв.
по ОПДУ.
Договор №
BG05SFOP001
-1.0030002C01/15.0
6.2017 г.

Повишаване на
прозрачността,
ефективността и
контрола върху
разходваните
чрез обществени поръчки
средства.
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1

2

3

4

5
на клиенти, гаранционна поддръжка.
Към настоящия момент, техниката е
доставена и е инсталиран базовия и
специализиран софтуер. Извършена е
проверка на място от страна на ОПДУ,
след което техниката e разположена в
сървърни помещения, предоставени от
ДАЕУ, и в сградата на АОП, където ще се
помещава Центъра за обслужване на
клиенти. Изпълнителят е предал за
тестване разработените функционалности, предвидени за Етап 1.
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6

7

8

9

1.2 Политики за повишаване конкурентоспособността на
икономиката
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. След едногодишен период на изпълнение на плана за действие, в който бяха изпълнени половината от включените 118 мерки, Министерският съвет възобнови работата на работните групи по Плана за действие, със задачата да предложат
допълнителни мерки за адресиране на пречките пред инвестициите в съответните ключови области.
Същевременно беше извършен цялостен анализ на причините за неизпълнението на останалите мерки. Анализът бе изготвен при консултация със съответните отговорни органи и заинтересовани страни
и бе представен на заседание на Министерския съвет. В резултат на това Планът за действие бе изменен в съответствие с резултата от работата на възобновените работни групи, както и с направените
препоръки в Анализа на причините за неизпълнението на част от мерките. С това изменение общият
брой на включените мерки достигна 166. Запазен бе и съществуващия механизъм на наблюдение,
като на всеки три месеца министърът на финансите докладва на Министерския съвет за напредъка по
изпълнението на мерките.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
С Решение № 191 на Министерския съвет от 2018 г. Планът за действие с мерки бе изменен в
съответствие с резултата от работата на възобновените работни групи, както и с направените препоръки в Анализа на причините за неизпълнението на част от мерките, като бе запазен и механизмът за
наблюдение на изпълнението на мерките. Съгласно последния тримесечен отчет близо половината от
одобрените 166 мерки са изпълнени.
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Табл. 1-5: Мерки в областта на бизнес средата за повишаване конкурентоспособността на икономиката (част от Приложение 1)
Област на
политика

1
Бизнес
среда

Наименование
на мярката

2
Насърчаване на
инвестициите в
съоръжения,
системи и бизнес
модели за използване на отпадъците като ресурси, в подкрепа на
"кръговата"
икономика.

Кратко описание на мярката

3

Информация относно предприети и планирани мерки
Начална
Актуално състояние
Предстоящи етапи в изпълнедата
нието на мярката до крайния
(към 31 октомври 2018 г.)
срок на изпълнението ѝ
4

Създаване на законодателна, страте- 2017 г.
гическа и методическа рамка за
постигане на ресурсна ефективност
чрез прилагане на йерархията при
управление на отпадъците, предотвратяване на образуването им, насърчаване на повторната употреба и
оползотворяването им чрез рециклиране, намаляване на депонирането и ограничаване на вредното им
въздействие върху околната среда и
човешкото здраве.

5

6

Прието ПМС № 91/29.05.2018 г., с което е
изменена и допълнена Наредба за разделно
събиране на биоотпадъците и третиране на
биоразградимите отпадъци – разширен е
обхвата на допустимите области на употреба
на стабилизираната органична фракция от
процеса на механично-биологично третиране (използване за запръстяване на депа) и
ферментационния продукт, получен в резултат на анаеробно третиране на биоразградими отпадъци (използване за земеделие) с
цел спазване на йерархията за управление
на отпадъците и изпълнение на целта за
намаляване на количеството депонирани
биоразградими отпадъци с 35% до 2020 г.

Разработване и приемане на
Наредба за излезлите от употреба гуми и на Наредба за
условията и изискванията към
площадките за съхраняване
и/или за разполагане на съоръжения за третиране на
отпадъци и за транспортиране
на производствени и опасни
отпадъци.
Разработване на критерии за
страничен продукт по чл. 4 от
ЗУО и на критерии за „край на
отпадъка“ по чл. 5 от ЗУО за
определени потоци отпадъци.
Изготвяне на Национална
стратегия във връзка с Пакета
на ЕС за кръгова икономика.

Прието ПМС № 144/ 16.07.2018 г., с което са
изменени и допълнени Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, Наредбата за опаковките и отпадъците
от опаковки, Наредбата за определяне на
реда и размера за заплащане на продуктова
такса, Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредбата за излязлото от употреба електрическо и
електронно оборудване,Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, Наредбата за батерии и акумулатори и за
негодни за употреба батерии и акумулатори,
с цел:
- актуализиране на реда за предоставяне и
усвояване на банкова гаранция във всички
наредби за масово разпространени отпадъци по отношение на определяне на периода
на действие на предоставяната банкова
гаранция, срока за нейното подновяване и
условията за връщането й на заявителя;
- повишаване на ефективността на системите
за разделно събиране на отпадъци от опаковки, както и завишаване на изискванията
чрез приоритизиране на определени методи
на рециклиране с цел повишаване на ресурсната ефективност;
- прецизиране на реда за изпълнение на
целите за оползотворяване на отработените
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Крайна
дата
7
2020 г.

Очакван ефект, в
Показатели за
т.ч. бюджетен
ефект с текуща и
целева
стойност
8

9

Рационално
използване на
природните
ресурси, посредством увеличаване на количествата рециклирани и
оползотворени
отпадъци.

1/ Оптимизирани
административни
режими и процедури;
2/ Въведени
стимули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

масла;
- екологосъобразното управление на излезли от употреба моторни превозни средства
(ИУМПС) от категориите за превоз на повече
от 8 пътници и за превоз на товари над 3,5 t
(M2, M3, N2, N3) чрез въвеждането на разширена отговорност на производителя за
тях, като се поставят и количествени цели по
събиране, повторна употреба и оползотворяване и повторна употреба и рециклиране
на ИУМПС от тези категории.
Приети са:
- НИД на Наредба за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на
инсталации за изгаряне и инсталации за
съвместно изгаряне на отпадъци – с цел
прецизиране на условията, при които компетентните органи могат да допускат прилагането на отклонение от изискванията с издаваните от тях разрешения или комплексни
разрешителни за съвместно изгаряне на
отпадъците, образувани от предприятия на
целулозно-хартиената промишленост в
съществуващи котли за изгаряне на дървесни кори (обн., ДВ, бр. 82/2018 г.);
- НИД на Наредба № 2 за класификация на
отпадъците с цел намаляване на административната и регулаторната тежест чрез
отпадане на изискването към причинителя
на отпадъка да представя някои документи
(обн., ДВ., бр. 46/2018 г.)
Внесен в Народното събрание (на
30.05.2018 г.) проект на ЗИД на Закона за
управление на отпадъците (ЗУО), който има
за цел въвжедането на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци от текстил
като част от потока на битовите отпадъци
чрез насърчаване на повторната употреба,
както и да се подобрят разделното събиране
и рециклиране на този вид отпадъци.
Внесен в Народното събрание (на
04.06.2018 г.) проект на ЗИД на Закона за
опазване на околната среда, който
предвижда промени в ЗУО с цел намаляване
на административната и регулаторната
тежест чрез отпадането на документи, които
вече няма да се изискват при разрешаване
на дейности с отпадъци.
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1

2

3

Техническа подкрепа за изготвяне
на инструмент за
подпомагане на
МСП за прилагане на регулационни режими.

Идентифициране на найизползваните и най-сложните за
МСП процедури и режими чрез
национално представително проучване.
Изготвяне на опростени описания за
тяхното спазване.

март
2018 г.

Сключен е договор между СПСР и консорциум изпълнител. Участие в работата по изпълнение на проект „Техническа подкрепа
за изготвяне на инструмент за подпомагане
на малките и средните предприятия за
прилагане на регулационни режими“.

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

май
2015 г.

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
Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на
високоскоростни електронни съобщителни мрежи.

Изграждане на
ГИС базирана
електронна
платформа ЕИТ.
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4

5

6

7

8

9

Проведени две срещи на
декември
Консултативния панел във
2019 г.
връзка с проекта „Техническа
подкрепа за изготвяне на
инструмент за подпомагане на
малките и средните предприятия (МСП) за прилагане на
регулационни режими“.
Обсъдени са основните резултати от количествените и
качествените изследвания за
идентифициране на седемдесет от най-често срещаните и
трийсет от най-сложните
регулационни режима, с които
се сблъскват МСП.
Изготвен е междинен доклад
от изпълнител.

Мярката се финансира от СПСР.

1/ Намаляване на
административната тежест за
МСП и по-добро
разбиране на
регулаторните
изисквания и
изсветляване на
сивата икономика;
2/ Брой идентифицирани услуги;
3/ Бр. описани
опростени правила.

С Протокол № 21 от заседанието на МС на
23.05.2018 г. е приет отчет за изпълнението
на мерките от третия план за действие към
31.12.2017 г.
Към края на декември 2017 г. са изпълнени
общо 97 мерки от Плана. Това е довело до
намаляване на административната тежест за
бизнеса общо с 124.6 млн. лв. годишно или с
26% от планираното намаление с 30%.

До края на март 2019 г. предстои изготвянето на отчетен
доклад към края на декември
2018 г. за третия план за действие и внасянето му за одобрение от МС.

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

1/ Бр. изменени
нормативни
актове – 25;
2/ Бр. опростени
задължения за
информиране за
бизнеса – 66;
3/ Бр. институции, създали
техническа възможност за
електронен
обмен на информация по мерките, включени в
плана за действие – 15.

Подписан договор с ОПДУ, подписан договор с изпълнител за изграждане на ГИС
платформата. Първата дейност от договора е
пред финализиране.

Определяне на базови слоеве 2019 г.
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

декември
2018 г.

2 млн.лв. по
Изградена платОПДУ.
форма.
Оптимизация на
работните процеси и засилване на
прозрачност-та в
работата на
администрацията.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

регистри;
Обучения на заинтересованите
страни за работа с ГИС базираната информационна система
ЕИТ.
Повишаване на
туристическата
конкурентоспособност.

Подобряване на условията за икономическа активност чрез развитие
на културни и исторически атракции
от национално и световно значение,
вкл. развитие на туристическа и
техническа инфраструктура в рамките на интегриран туристически продукт.

2017 г.

Изготвен е механизъм за предоставяне на
подкрепа по ОПРР, Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“. Одобрени от Комитета за
наблюдение на ОПРР 2014-2020 критерии за
избор на операции. Сключено е финансово
споразумение за изпълнение на финансови
инструменти на стойност 98,5 млн. лв. Публикувани са Насоки за кандидатстване по
процедура „Развитие на туристически атракции“ с обща стойност на БФП 98,5 лв. и
краен срок за кандидатстване 31.12.2021 г.

Предстои подаване и оценка
на пректни предложения по
процедурата, сключване на
договори и и стартиране на
изпълнението на проекти по
ОПРР 2014-2020 в рамките на
Приоритетна ос 6 „Регионален
туризъм”, насочени към повишаване на туристическото
предлагане на паметници на
културата от национално и
световно значение.

2023 г.

Развитие на
базова техническа инфраструктура, насочена към
бизнеса.

Подобряване на условията за икономическа активност.
Подобряване/надграждане и реконструкция на съществуваща или
строителство/ развитие на нова
техническа инфраструктура, свързана с бизнеса и предприемачеството.

2015 г.

Отворени процедури за предоставяне на
БФП по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“. Сключени са
4 бр. ДБФП за проекти за обновяване на
икономически зони от ИПГВР на обща стойност 20.5 млн. лв. , приключил е един на
стойност 14,5 млн. лв.

Изпълнение на проекти по
2023 г.
ОПРР 2014-2020 в рамките на
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ за зони за въздействие с
потенциал за икономическо
развитие от ИПГВР.

ОПРР 20142020 г. - 164 млн.
лв.

Подобряване на
качеството на
градската среда
за устойчивото
развитие на
бизнеса.

Подобряване на качеството на градската среда чрез изграждане и възстановяване на елементи на градската среда.

2015 г.

Публикувани процедури за предоставяне на
БФП по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.
Сключени са 40 ДБФП на обща стойност на
БФП 357 млн. лв.

Изпълнение на проекти за
изграждане и възстановяване
на елементи на градската
среда.

ОПРР 2014-2020 – Незастроени
304,5 млн. лв.
площи, създадени или рехабилитирани в градските райони - целева стойност
3 184 724 кв.м. ,
постигната до
момента 545 278
кв.м.

Подобряване на
достъпността и
свързаността.

Строителство, реконструкция и
рехабилитация на първокласни,
второкласни и третокласни пътища.

2015 г.

Публикувана процедура за предоставяне на
БФП по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна
инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020.
В изпълнение са 25 проекта на обща стойност на БФП 373.6 млн. лв., в процес на
оценка са 4 проектни предложения.

Изпълнение на проекти от
2023 г.
страна на АПИ за строителство,
реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища
по ПО 7 „Регионална пътна
инфраструктура“ на ОПРР
2014-2020.

2023 г.

ОПРР 2014Разработени
2020 г. – 197 млн. туристически
лв.
продукти за
обектите на
културното наследство от национално и световно значение
(целева стойност
– 18 бр.)

По ОПРР 20142020 - 380 млн.
лв.

Обща площ на
рехабилитираната земя (целева
стойност – 172
хектара), постигната до момента
7,26 ха.

Обща дължина
на реконструирани или модернизирани пътища 665 км.
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2 НАПРЕДЪК ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ
ЦЕЛИ ПО СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020“
Табл. 2-1: Напредък в изпълнението на националните цели по Стратегия „Европа 2020“
2013

2014

2015

2016

2017

2020

Заетост на населението на възраст 20-64 г.

63.5%

65.1%

67.1%

67.7%

71.3%

76%

Заетост за населението на възраст 55-64г.

47.4%

50.0%

53.0%

54.5%

58.2%

53%

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

21.8%

17.7%

14.4%

12.2%

9.9%

7%

Инвестиции в НИРД в % от БВП

0.64%

0.79%

0.96%

0.78%

0.75(п)

1.5%

Дял на енергията от ВИ в брутното крайно
енергийно потребление

19.0%

18.0%

18.2%

18.8%

16%

Повишаване на енергийната ефективност

16.3

17.2

17.9

17.6

25

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

6.0%

5.8%

6.5%

7.3%

10%

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

-4.3%

-3.6%

- 1.2%

- 0.9%

- 0.5% (п)

20%

Дял на преждевременно напусналите образователната система

12.5%

12.9%

13.4%

13.8%

12.7%

11%

Дял на 30-34 годишните със завършено висше
образование

29.4%

30.9(пр)%

32.1%

33.8%

32.8%

36%

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

1 527 534

1 578 254

1 585 808

1 638 680

1 665 255

260 000

Национална цел

Забележки: (п) – предварителни данни; (пр) – прекъсване на динамичния ред.

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 2018 г. програми и мерки. За периода май-октомври в заетост общо са включени 17 525 безработни
лица, в т.ч. в нова заетост –10 954 лица, а в обучение 1 705 безработни. Наблюдаваните положителни
тенденции на пазара на труда и повишаването на възрастта за пенсиониране са основна причина за
достигане на нива на заетост на населението на възраст 55-64г. над заложената цел в НПР в изпълнение на стратегия „Европа 2020“.
При прилагане 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. Изпълняват се дейности по сертифициране на нови
проекти по ЗНИ като освен това се предоставят финансови мерки, насърчаващи сертифицирани инвестиционни проекти.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
Изпълняваните АППТ имат положителен ефект върху състоянието и развитието на пазара на труда и затвърждават добрите тенденции. Като основно предизвикателство се очертава дисбалансът
между търсенето на работна сила с необходимите компетентности и предлагането на човешки ресурси със съответната квалификация. Наблюдават се сериозни регионални несъответствия между търсените и предлаганите умения и квалификация на пазара на труда. Преодоляването на този проблем
46

наред с привличането на нови инвестиции в голяма степен може да повлияе върху намаляване дела
на безработицата, особено в по-слабо развитите райони, където тя е най-висока.
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Табл. 2-2: Мерки, адресиращи НЦ за заетост (част от Приложение 1)
Област на
политика

Наименование
на мярката

Кратко описание на мярката

Начална
дата

Актуално състояние
(към 31 октомври 2018 г.)

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

Крайна
дата

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Заетост

Улесняване на
професионалните
преходи на безработни и заети
лица и осигуряване на активна
подкрепа за
заетост на безработни лица.

Информация относно предприети и планирани мерки

Предоставяне на посреднически
януари
услуги за намиране на работа. Изгот- 2018 г.
вяне на индивидуален план за действие на всяко безработно лице с
конкретни действия за включване в
обучение и/или заетост по програми
и мерки, както и в заетост на несубсидирано свободно работно място.

Активна подкрепа на заетостта.

1. Програми и мерки за насърчаване януари
създаването на заетост за групи в
2018 г.
неравностойно положение на пазара
1. Изпълнение на на труда.
НПДЗ 2018 г.
2. Подобряване на политиките на
пазара на труда и достъп до заетост.
Финансови стимули за създаване на
работни места в предприятия в
2. Изпълнение на сектори с висока добавена стойност.
ОПРЧР.
Политика за учене през целия живот.

Изготвяне на идивидуален план за действие на всяко безработно лице до 1
месец от регистрацията в бюрото по
труда с конкретни действия, подпомагащи прехода от безработица към заетост,
съобразно индивидуалните потребности
на лицата.

Осигуряване на активна подкрепа на
безработни и заети лица при осъществ
яване на професионалните преходи.

декември 26 млн. лв.
2018 г.

Брой безработни лица, устроени на работа
на първичен
пазар – 195 хил.
За периода
май-септември
на първичен
пазар работа са
започнали 85
048 лица

През периода май-октомври 2018 г. по
програми и мерки за заетост, финансирани от ДБ, от групите в неравностойно
положение на пазара на труда е осигурена заетост на общо 17 525 лица, от
които в нова заетост са включени
10 954 лица

Изпълнение на мерките и програмите,
включени в плана, финансирани със
средства от ДБ.

декември 60.2 млн. лв.
2018 г.
За периода
майоктомври
2018 г. от ДБ
са изразходвани общо
39.739 млн.
2018лв.
2019 г.

1/ 18 048 безработни, включени в заетост.
За периода
май-октомври
2018г. е осигурена заетост на
общо 17 525
лица, от които в
нова заетост са
включени
10 954 лица
2/ Безработни
лица, преминали през обучение или придобили квалификация или в
заетост при
приключване на
операцията 60 000.

За периода м.ноември-декември 2018г.
по програми и мерки в заетост се очаква
да бъдат включени още 202 лица.

Продължаване изпълнението на проектните дейности по операциите.

542 млн.лв.
по ОПРЧР.

Умения, образование и учене
през целия живот. Повишаване
на квалификацията.
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Включване на безработни лица в
януари
различни форми на обучение за
2018 г.
придобиване на професионална
квалификация и ключови компетентности, вкл. и по мерки по ОПРЧР.

През периода май-октомври 2018 г. в
различни форми на обучение за придобиване на професионална квалификация
и ключови компетентности са включени
1 705 безработни лица От тях по проектите на социалните партньори в обучение са включени общо 432 лица. В обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ са
включени 1 208 лица, в т.ч. по реда на

Изпълнение на проекти на социални
партньори, включени в плана, финансирани със средства от ДБ, както и провеждане на обучение на възрастни по
реда на чл.63 от ЗНЗ.
За периода ноември-декември 2018 г. се
очаква в обучение да бъдат включени
още 301 лица.

декември 12.8 млн. лв.
2018 г.
За периода
майоктомври
2018 г. от ДБ
за обучение
са изразход2016вани общо
2019 г.
6,427 млн. лв.

1/ 10 663 безработни лица,
включени в
обучение;
От началото на
годината до
м.октомври
2018г. в обучение, финанси-

1

2

3

4

5

6

7

8

чл.63 от ППЗНЗ по заявка на работодател Изпълнение на проектни дейности по
в обучение са включени общо 104 лица. мерки по ОПРЧР.

110 млн. лв.

9
рано от ДБ, са
включени общо
10 185 лица.
За периода
май-октомври в
обучение,
финансирано от
ДБ, са включени
1 705 лица.
2/ Заети лица,
придобили
квалификация
по ОПРЧР–
71 000.
За периода
май-октомври
2018 г. са включени 16 742
заети лица.

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

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

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.

2017 г.

За периода 01.05.2018 г. – 31.10.2018 г.
са издадени 9 сертификата по реда на
ЗНИ (6 за инвестиция клас А, 1 клас Б и 1
за приоритетен инвестиционен проект),
предвиждащи разкриването на 754 нови
работни места, от които 25 във високотехнологични производства и услуги.
Инвестициите по сертифицираните
проекти са на обща стойност 149.64 млн.
лв., от които 1.95 млн. лв. във високотехнологични производства и услуги.

Изпълнение на дейности по сертифициране на нови проекти по ЗНИ;
Предоставяне на финансови мерки по
ЗНИ, насърчаващи сертифицирани инвестиционни проекти.

2020 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.

1/ Коефициент
на заетост в
сектори с висока добавена
стойност (промяна);
2/ Дял на новосъздадени
работни места в
сектори с висока добавена
стойност (като % от всички
новосъздадени
работни места
по сертифицирани по ЗНИ
проекти) - 3.32%
към
31.10.2018 г.
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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 2018 г. като предстои и актуализация на подобластите в стратегията и изпълнение на новия план за действие за 2019 г.
Съгласно поетите ангажименти към ЕС за участието на страната в изграждането на Европейското изследователско пространство, МИ започва подготовка за изпълнение на проект заедно с JRC (Съвместен
изследователски център) към ЕК. Проектът „Подкрепа за растежа и управлението в регионите“, чието
развитие изостава, изпълняван от JRC (Съвместен изследователски център) ще бъде с продължителност от 18 месеца, считано от септември 2018 г. Той цели да осигури техническа подкрепа на 9 региона
/страни от ЕС в изпълнението на техните стратегии за интелигентно специализиране (S3), включително
и България.
Проектът ще проучи управлението за иновационната стратегия за интелигентна специализация,
местни екосистемни връзки и изграждане на капацитет, чрез установяване на по-тясно сътрудничество
с националните власти, отговарящи за координацията и изпълнението на стратегията.Приоритетна ос
1 на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ осигурява инвестиции в
научни изследвания и технологично развитие с общ бюджет 460 014 272, от които 70% са договорени в
края на м. октомври 2018 г. за изграждане на Центрове за върхови постижения и Центрове по компетентност. Подпомогнати са и обектите от Националната пътна карта за научна инфраструктура с 10.6
млн. лева за 2018 г. Одобрени са 11 Национални научни програми за решаване на обществени предизвикателства на обща стойност 55 млн. лева за периода 2018-2022 г.
За развитието на иновационната инфраструктура е предвидена подкрепа в размер на 116.65
млн. лв. за създаване и развитие на регионални иновационни центрове. Продължават да се изпълняват процедури по ОПИК за насърчаване на иновациите в предприятията, като към 2016 г. дела на иновативните предприятия е 27.2% в сравнение с 2014 г., когато е бил 26.1%. Негативна е тенденцията по
отношение на разходите за иновации, извън тези за НИРД, които намаляват с 0.27% от 2014 г. до
2016 г.
 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 ѝ. Част от проблемите за това са
описани в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–
2030 г. и по-конкретно липсата до 2017 г. на последователна държавна политика за подкрепа на научните изследвания и недостатъчното финансиране, въпреки увеличението от 14.3% на бюджетните
средства за НИРД за 2017 г. спрямо 2016 г.
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Табл. 2-3: Мерки, адресиращи НЦ за НИРД (част от Приложение 1)
Област на
политика

Наименование
на мярката

1

2

Подкрепа
ИСИС.
за иновационновнедрителска дейност

Финансиране на
научно-приложни изследвания.

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

Начална
дата

3

4

Актуално състояние
(към 31 октомври 2018 г.)

5

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

Крайна
дата

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

6

7

8

Изпълнение на мерките, залегнали в
2020 г.
Плана за действие по ИСИС за 2018 г.
До края на 2018 г. предстои актуализация на подобластите на ИСИС и представянето и одобрението на Националния
икономически съвет (НИС) и на Съвета за
интелигентен растеж.
Изпълнение на Плана за действие за
2019 г.

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност
9

Изпълнение на мерките, залегнали в 2014 г.
Плана за действие по ИСИС.

През отчетния период са проведени 12
регионални събития в страната и 4 тематични срещи в София. Целта на срещите
е била да се представи напредъкът по
стратегията и дискусия със заинтересованите страни (бизнес, местни власти,
представители на науката) относно
актуализация и промяна на заложените
подобласти в четирите приоритетни
тематични области на ИСИС.
МИ започна подготовка по проект на
Съвместния изследователски център
(JRC) – RIS 3 in lagging regions
(http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-inlagging-regions).
Проектът цели да осигури техническа
подкрепа на 9 региона/страни от ЕС в
изпълнението на техните стратегии за
интелигентно специализиране (S3), в т.ч.
и България.

Бр. подкрепени
иновативни
фирми.
Общо 403 скл.
договора на
обща стойност
230 млн. лв по 4
процедури за
иновации от
ОПИК от 2017 г.

Финансиране от НИФ на индустриал- 2005 г.
ни научни изследвания и предпазарно проучване на предприятията.

Обявяване на резултатите от класирани Информационно осигуряване и популякандидати, одобрени за финансиране по ризиране на дейностите на НИФ.
осма конкурсна сесия.
Кандидатстване по Девета конкурсна
сесия на НИФ. Общо приети 72 проектни
предложения. Стартиране на оценката
на проектите.

2020 г.

За 2018 г. –
5 млн. лв.

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

За 2018 г. –
1 млн. лв

Бр. одобрени
проекти с българско участие.

Подкрепа
за МСП

Европейска
Изпълнение на програмите.
инициатива
“Еврика”, програми “Евростарс”
и “Евростарс 2”

2009 г.

Стартирана е процедура за провеждане
на преговори и подписване на споразумения с два български участника, класирани по Шеста сесия на програма Евростарс.

Информационни кампании и популяризиране на програми Еврика и Евростарс.

2020 г.

Подобряване на
научноизследователската
инфраструктура

Повишаване на
капацитета на
научните организации и трансфера на знания към
икономиката и
обществото.

януари
2018 г.

С Решение на 44-то НС от 07.06.2017 г. е
приета Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г.
С РМС №354/29.06.2017 г. е приета
актуализирана Национална пътна карта
за научна инфраструктура.

Подобряване на научноизследователската инфраструктура

декември За 2018 г. 10.6 1/ Бр. подкре2022 г.
млн. лева
пени научни
инфраструктури
– 14 бр.
2/ Бр. участия в
паневропейски
инфраструктури
– присъединяване към 4 бр.
нови мрежи + 2

Изпълнение на Националната пътна
карта за научна инфраструктуратура
и допълване на нови научни комплекси с регионално и европейско
значение.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
инициирани
Бр. подкрепени
научни инфраструктури;
2/ Бр. участия в
паневропейски
инфраструктури.

Иновационна инфраструктура
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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.

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

Изпълнение на фаза II на проекта за
изграждане на София Тех Парк на стойност 12.3 млн. лв.

Предоставяне на подкрепа за надграж2023 г.
дане и развитие на научно-технологичен
парк „София Тех Парк“ в размер на 39.6
млн. лв. Предоставяне на подкрепа в
размер на 116.65 млн. лв. за създаване и
развитие на регионални иновационни
центрове.

За периода
2014-2020 г.
по ОПИК ще
бъдат предоставени
61.9 млн. лв.
БФП.

По процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК
успешно са приключили 712 договора с
БФП на стойност 376,02 млн. лв., а в
процес на изпълнение са 2 договора.
По процедура „Подкрепа за внедряване
на иновации в предприятията“ успешно
са приключили 93 договора с БФП на
стойност 66.27 млн. лв., а в процес на
изпълнение са 57 договора с обща
стойност на БФП 48.42 млн. лв.
Процедура „Развитие на управленския
капацитет и растеж на МСП“ в процес на
изпълнение са 109 договора с обща
стойност на БФП 25,22 млн. лв., a 122
договора с БФП на стойност 31,01 млн.
лв. са успешно приключили.
По процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ в процес на изпълнение са 74
договора с обща стойност на БФП 27,45
млн. лв., a 8 договора с БФП на стойност
3,04 млн. лв. са успешно приключили.
По процедура „Развитие на клъстери в
България“ са сключени 27 договора на
стойност 16,07 млн. лв.
По процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ са
сключени 123 договора с БФП на стойност 56,3 млн. лв.

Планирани процедури: „Подобряване на 2023 г.
производствения капацитет в МСП“ с
бюджет 146.69 млн. лв., „Дигитализация
на МСП“ с бюджет 58,67 млн. лв., „Стимулиране внедряването на иновации в
предприятията“ с бюджет за внедряване
на иновации 117.35 млн. лв. и „Развитие
на иновационни клъстери“ с бюджет
29.9 млн. лв.
Изпълнение на сключените договори.

За периода
2014-2020 г.
по ОПИК ще
бъдат предоставени
1.066 млрд.
лв. БФП
Към
10.01.2018 г.
са предоставени 603.96
млн. лв.

1/ Дял на иновативните
предприятия (%
от общия бр.) базова стойност
(2012 г.) - 27.4,
целева стойност
(2023 г.) – 30.4.
2016 г. - 27.2
2/ Разходи за
иновации,
които не са
резултат от
НИРД (% от
оборота) базова стойност
(2012 г.) – 0.49,
целева стойност
(2023 г.) – 0.63.
2016 г. - 0. 47

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 продължава изпълнението на мерките за обследване и сертифициране на
сгради за обществено обслужване, за енергийни спестявания от търговците с енергия, за повишаване
на енергийната ефективност и намаляване на вредните емисии в атмосферата и за енергийната ефективност в предприятията.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
През отчетния период Законът за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници беше приет от НС и обнародван в ДВ бр.91 от 02.11.2018 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 8 обекта в т.ч.:
4 училища , 1 университет, 2 здравни служби и 1 улично осветление със спестени емисии на въглероден диоксид в размер на 37 096 tCO2eq. Закупени са 19 електрически и 4 хибридни превозни средства,
които предотвратяват емисии на парникови газове в размер на 1 387 т. (tCO2eq).
В областта на политиката за контрол на замърсяването на въздуха и подобряване на качеството му е
изготвен проект на Национална програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух (2018
– 2024 г.), която е в процес на обществена консултация. През октомври 2018 г. е внесен ЗИД на Закона
за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) в Народното събрание който цели транспониране на Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители,
въвеждане на изисквания за качеството на твърдите горива (въглища и брикети), използвани за битово отопление от населението, в т.ч. определяне на орган за осъществяване на контролни функции по
прилагането на тези изисквания и определяне на санкционен режим.
В рамките на отчетния период е приета изменена Наредба № Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, която предвижда след 2023 г. контролно-техническите пунктове да бъдат оборудвани с устройство за свързване към електронния интерфейс на превозното средство с цел намаляване въздействието на човешкия фактор върху резултата от
измерването. Прието е ПМС № 144/ 16.07.2018 г., с което се изменя и допълва Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за МПС, с което се намалява на продуктовата такса за нови и хибридни автомобили и съответно се увеличава за стари и по-големи МПС.
Приета е Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата
от средни горивни инсталации. С нея се транспонират изискванията на Директива (ЕС) 2015/2193 за
ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни
инсталации.
 Оценка на изпълнението и евентуални рискове
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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 ЕС за установяване на нови емисионни стандарти за нови леки, лекотоварни и тежкотоварни МПС и въвеждането им в националното
законодателство, както и участието в международните преговори по оставащите нерегламентирани
въпроси в Парижкото споразумение и подготовка за 24-та Конференция на страните от Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в гр. Катовице, Полша.
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Табл. 2-4: Мерки, адресиращи НЦ по пакет „Климат-енергетика“ (част от Приложение 1)
Област на
политика

1

Наименование
на мярката

2

Кратко описание на мярката

3

Информация относно предприети и планирани мерки
Начална
Актуално състояние
Предстоящи етапи в изпълнението на
дата
мярката до крайния срок на изпълне(към 31 октомври 2018 г.)
нието ѝ
4

5

Подобряване на
енергийната ефективност и
оползотворяване на
енергията
от възобновяеми
източници

Програма BG04
„Енергийна
ефективност и
възобновяема
енергия”.

Подобряване на енергийната ефективност и оползотворяване на енергията от възобновяеми източници.

2014 г.

Изпълнение на 53 сключени договора за
предоставяне на БФП по одобрени
проекти 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.
До 30 април 2017 г. всички дейности по
сключените договори бяха изпълнени.

Подобряване на
енергийната ефективност

Обследване и
сертифициране
на сгради за
обществено
обслужване с РЗП
над 250 кв.м.

Мярката предвижда извършване на
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на всички
сгради за обществено обслужване в
експлоатация с разгъната застроена
площ над 250 кв. м.

2016 г.

Към 06.02.2018 г. са обследвани и сертифицирани 511 сгради. Спестената
енергия е в размер на 6 ktoe/г.

Изпълнение на
индивидуални
цели за енергийни спестявания от
търговците с
енергия

За подпомагане изпълнението на
2014 г.
националната цел със ЗЕЕ се въвежда и цел за повишаване на енергийната ефективност при крайното
потребление на енергия, която ще се
разпредели като индивидуални цели
между задължените лица - всички
доставчици на горива и енергия на
дребно, с изключение на доставчиците на горива за транспорта.

Мерки за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на вредните
емисии в атмосферата

Интегриран градски транспорт:
2015 г.
Изграждане на транспортна инфраструктура. Доставка на превозни
средства. Развитие на нови маршрутни линии. Насърчаване на алтернативни форми на транспорт.
Внедряване на мерки за ЕЕ в сграден
фонд - жилищни сгради, административни сгради на държавната и
общинската администрация и на
студентски общежития.

6

Крайна
дата

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

7

8

2018 г.

Обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на всички сгради за
обществено обслужване в експлоатация
с разгъната застроена площ над
250 кв. м.

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност
9
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.

2020 г.

Необходими
инвестиции 1 746 млн. лв

Спестявания на
енергия - 214
ktoe/г.

Спестявания на енергия за 2017 г. – 69
Изпълнение на индивидуални цели за
ktoe/г. спестяване на енергия за периода енергийни спестявания от търговците с
2014-2017 г. - 316,62 ktoe/г.
енергия

2020 г.

Необходими
инвестиции –
3 450 млн. лв

Спестявания на
енергия - 486
ktoe/г.

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.
По ПО 1 са сключени 10 бр. ДБФП за
подобряване на системите на градския
транспорт на обща стойност 231,3 млн.
лв.

2023 г.

ОПРР 20142020 - 279,8
млн. лв. за
градски
транспорт;

Изпълнение на проекти по ОПРР 20142020 в рамките на ПО 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ - за
интегриран градски транспорт и мерки
за ЕЕ в сграден фонд.
Изпълнение на проекти по ОПРР 20142020 в рамките на ПО 2 „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ - за проекти за внедряване на мерки за ЕЕ в сграден фонд.

1/ Намаляване
на количество
на фини прахови частици в
градовете
(базова стойност 1,79
ОПРР 2014μg/m3, целева
2020 - 661
млн. лв. за ЕЕ стойност 1,57
μg/m3;
в сграден
2/ За градски
фонд.
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По ПО 1 са сключени 33 бр. ДБФП за ЕЕ в Предстои сключване на договори в
жилищни и административни сгради на рамките на втората процедура по ПО 2..
обща стойност 59 млн. лв., като до момента е приключил един договор на
стойност 516 765,85 лв.По ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“ са
сключени 63 бр. ДБФП за ЕЕ в жилищни
сгради на обща стойност 93,7 млн. лв. и
107 бр. ДБФП за ЕЕ в публични сгради на
обща стойност 78,3 млн. лв. Приключили
са общо 23 бр. ДБФП на стойност 15,5
млн. лв.
Обявена е нова процедура по ПО 2
„Подкрепа за енергийната ефективност в
опорни центрове в периферните райони“ с размер на БФП 38,2 млн. лв., като в
процес на оценка са 51 проектни предложения за ЕЕ на жилищни и административни сгради.
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ЗИД на Закона за
енергията от
възобновяеми
източници.

Транспониране на изисквания на
2017 г.
Директива 2015/1513/ЕО, изпълнение на условията на ЕК за държавна
помощ № С (2016) 5205 final от
04.08.2016 г. на ЕК, относно подпомагане на производството на енергия от възобновяеми източници в
България - SA.44840 (2016/NN) и
премахване на риска от нарушение
на член 30 и/или член 110 от Договора за функционирането на Европейския съюз; изпълнение на препоръка на Сметна палата по Одитен
доклад № 0300001613 по извършен
одит на изпълнението на целите на
ЕС и националните цели за производство и използване на биогорива,
за периода от 01.01.2008 г. до
31.12.2012 г.

Законът за изменение и допълнение на
Закона за енергията от възобновяеми
източници беше приет от НС и обнародван в ДВ бр.91 от 02.11.2018 г.

Повишаване на
енергийната
ефективност в
предприятията

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

По процедура „Енергийна ефективност
за МСП“ в процес на изпълнение са 363
договора с БФП на стойност 275.46 млн.
лв., а 73 договора с БФП на стойност

2012 г.

9
транспорт:
очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове –
целева стойност
13 927,73 тонове CO2 екв.;
3/ Бр. домакинства, преминали в по-горен
клас на енергопотребление 12 901, постигнато до момента 617 бр.;;
4/ Понижаване
на годишното
потребление на
първична енергия от обществените сгради 140 645 420
kWh/г. , постигнато до момента 12 983 067
kWh/г.

Не е необходимо финансиране.

Изпълнение на сключените договори.

2023 г.

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

Енергийна
интензивност
на икономиката
(промяна) базова стойност

1

2
чрез ЕСИФ.

3

4

сгради.

5

6

7

45,72 млн. лв. успешно са приключили.
По процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ в процес на изпълнение са 52 договора, с БФП на стойност 96.62 млн. лв.

Намаляване на
емисиите
на парникови газове

Ефективно прилагане на европейската политика по изменение
на климата и
участие на България в международните преговори по изменение на климата.

Провеждане и участие в преговорите 2013 г.
на европейско ниво във връзка с
функционирането на ЕСТЕ, както и на
международно равнище по отношение 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.

Българското председателство проведе
подготовка на ЕС за Конференцията на
страните (СОР24) по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата,
която ще проведе в Катовице, Полша в
края на 2018 г. Ръководейки се от целта
ЕС да запази водещата си роля при
прилагане на Парижкото споразумение,
бяха разработени редица позиции и
технически документи, които обхващат
различните аспекти на международните
преговори и които получиха подкрепа от
всички държави-членки на ЕС.
Успешно бяха проведени триалозите с
ЕП по предложението за Регламент
за наблюдение и докладване на емисиите на въглероден диоксид и разхода на
гориво на нови тежкотоварни превозни
средства. В рамките на Съвета на ЕС по
околна среда на 25.06.2018 г. регламентът бе окончателно приет.
В рамките на Работната група по околна
среда към Съвета на ЕС стартира
обсъждането и на предложението на ЕК
за емисионни стандарти за СО2 от
нови тежкотоварни превозни средства.
По отношение на предложението за
Регламент за установяване на емисионни стандарти за нови леки и нови лекотоварни МПС, Председателството изготви първи ревизиран текст, отразяващ
дискусиите до момента. На 25 .06.2018 г.
Съветът на ЕС по околна среда проведе
политически дебат по темата, като коментарите на министрите ще послужат
като политически насоки за понататъшна работа с цел постигане на
общ подход в рамките на октомврийския
Съвет по околна среда по време на
Австрийското председателство.

Участие на България в преговорния
2020 г.
процес на европейско ниво по приемането на следните законодателни предложения: регламент на ЕП и на Съвета за
установяване на емисионни стандарти за
нови леки и нови лекотоварни МПС, като
част от интегрирания подход на Съюза за
намаляване емисиите от СО2 от леки и
лекотоварни МПС;; регламент на ЕП и на
Съвета, установяващ емисионни стандарти за СО2 от нови тежкотоварни
превозни средства.

8

9

466 млн. лв.
БФП.
Към
01.02.2018 г.
са предоставени 423.5
млн. лв.

- 0.470 (2012 г)
т.н.е. на 1000
евро БВП
(2005=100) и
0,446 (2014 г.),
целева стойност
(2023 г) – 0.423.
2016 г. - 0.423

Спестени
емисии на
парникови
газове в
резултат на
проектите по
ИПК.

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

Участие на България в: международните
преговори по оставащите нерегламентирани въпроси в Парижкото споразумение, вкл. в спомагателния диалог през
2018 г. (Таланоа диалог) с цел постигане
на напредък по Работната програма на
Парижкото споразумение; подготовка за
24-та Конференция на страните от Рамковата конвенция на ООН по изменение
на климата (Катовице, Полша).
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, от МС;
Методика за определяне на емисиите на
парникови газове от целия жизнен
цикъл на биогоривата с отчитане на
непреките промени в земеползването,
от МОСВ.

Със средства от постъпления от тръжните продажби в рамките на ЕСТЕ се фи-
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1/ Намаляване на нивата
на ФПЧ10 в
населените
места, подобрявена на
качеството на
въздуха и
постигане на
нормите за
КАВ.
2/ Намаление
на емисиите
на определени замърсители, което
да доведе до
намаляване
на техните
нива в населените места
и да помогне
за постигане
на нормите
за КАВ, където са нарушени.
3/ Намаляване на емисиите от транспорта, което
да доведе до
подобряване
на КАВ.
4/

1/ Бр. превишения на средноденонощната
норма за ФПЧ10
във всяко населено място и
средногодишна
стойност на
нивата на
ФПЧ10.
2/ За 2020 г. ‒
постигане на
процентно
намаление
спрямо приетата за базова
2005 г. на общите годишни
емисии SO2,
NOх, прах,
NMVOC и NH3, в
съответствие с
изискванията на
Директива (ЕС)
2016/2284 и
ревизирания
през декември
2012 г. Гьотеборгски протокол, а именно:
SO2 ‒ 78 %, NOх
– 41%, NMVOC –
21%, NH3 ‒ 3 %
и ФПЧ2.5 ‒
20 %.

нансира инвестиционната програма за
климата на НДЕФ, като са постигнати
следните резултати:
- реализирани мерки за намаляване на
енергопотреблението в 80 обекта в т.ч.:
30 училища, 16 детски ясли и градини,
10 административни сгради, 8 читалища,
5 обществени сгради, 5 университета, 4
здравни служби, 1 улично осветление и
1 общинска болница. Общата стойност
на проектите е 32,432 млн. лв. със спестени емисии на въглероден диоксид в
размер на 627 374 tCO2eq;- закупени 19
електрически и 4 хибридни превозни
средства, които предотвратяват емисии
на парникови газове в размер на 1 387 т.
(tCO2eq).
Подобряване качеството на
атмосферния въздух
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Разработване на
инструменти и
извършване на
нормативни
промени, където
това е необходимо, за намаляване на нивата на
замърсителите и
достигане на
установените
норми в районите с нарушено
качество на
въздуха (КАВ).

Изготвяне на национални програми 2017 г.
за контрол на замърсяването на
въздуха и за подобряване качеството
на атмосферния въздух с цел намаляване на общите емисии на някои
замърсители и постигане и поддържане на нивата на контролираните
атмосферни замърсители, съответстващи на нормите, заложени в националното законодателство.

Разработен е проект на Национална
програма за подобряване на КАВ (2018 –
2024 г.) въз основа на Споразумение
меж-ду МОСВ и Международната банка
за възстановяване и развитие(на етап
обществени консултации).
С цел повишаване на контрола върху
извършваните периодични прегледи за
проверка на техническата изправност на
превозните средства е приета Наредба
за изменение и допълнение (НИД) на
Наредбa № I-45 за регистриране, отчет,
пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства
и ремаркета, теглени от тях, и реда за
предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн.,
ДВ, бр. 20/06.03.2018 г.).
Приета е и НИД на Наредба № Н-32 за
периодичните прегледи за проверка на
техническата изправност на пътните
превозни средства (обн. , ДВ, бр. 38
/08.05. 2018 г.) . С изменението се предвижда след 2023 г. контролнотехническите пунктове да бъдат оборудвани с устройство за свързване към
електронния интерфейс на превозното
средство (четящо устройство на системата за бордова диагностика). Оборудването има за цел намаляване въздействието на човешкия фактор върху резултата
от измерването.
С ПМС № 91/29.05.2018 г. е изменена и
допълнена Наредбата за излезлите от
употреба моторни превозни средства

Приемане на Национална програма за
подобряване на КАВ (2018 –
2024 г.).Разработване и приемане (до
01.04.2019 г.) на Национална програма
за контрол на замърсяването на въздуха
(за намаляване на общите годишни
емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения,
фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух).
Въвеждане на изисквания за съдържанието на сяра и пепел в твърдите горива,
предлагани за битово отопление (въглища и брикети ) с наредба.

Въвеждане чрез ЗИД на ЗЧАВ и наредба
на изисквания на Директива (ЕС)
2016/2284 за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители.

2020 г.
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като се въвежда изискване предаването
и приемането на отработен катализатор,
отделен от моторно превозно средство
(МПС) или излязло от употреба моторно
превозно средство (ИУМПС) да става
само с декларация за произход, попълнена от собственика на МПС или на
ИУМПС.
Прието е ПМС №144/16.07.2018 г., с
което чрез промени в Наредбата за
определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса се намалява
размера на продуктовата за нови автомобили с двигатели с вътрешно горене и
за хибридни автомобили, запазва се
досегашния размер на таксата за автомобили на възраст до 5 години и се
увеличава размера на таксата за подълго употребяваните. Отпада изискването за заплащане на продуктова такса
за електромобили до 31.12.2021 г. и се
въвеждат такси за моторни превозни
средства от категориите за превоз на
повече от 8 пътници и за превоз на
товари над 3,5 тона M2, M3, N2 и N3,
които са съобразени с по-голямото
въздействие върху околната среда като
отпадъци и източници на емисии.
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Ограничаване
на
злоупотребит
е с предаване
на
катализатори
в пунктовете
за приемане
на отпадъци.
5/
Разширяване
на контрола
върху разпространителите на течни
горива, което
ще гарантира
в по-висока
степен качеството на
горивата,
съответно ще
доведе да
намаляване
на емисиите
на вредни
вещества.

Приета е Наредба за ограничаване на
емисиите на определени замърсители,
изпускани в атмосферата от средни
горивни инсталации с ПМС №
150/24.07.2018 г. С нея се транспонират
изискванията на Директива (ЕС)
2015/2193 за ограничаване на емисиите
във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. ПМС №
150/24.07.2018 г.предвижда, също така,
и: изменения и допълнения в Наредба
за норми за допустими емисии на серен
диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни
инсталации, като с измененията в Наредбата ще бъдат изпълнени изискванията на ЕК от извършената оценка на
транспонирането на Глава III и Приложение V от Директива 2010/75/ЕС относно
емисиите от промишлеността; изменение и допълнение на Наредбата за
изискванията за качеството на течните
горива, условията, реда и начина за
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техния контрол, във връзка с транспониране на част от изискванията на Директива (ЕС) 2015/1513 за изменение на
Директива 98/70/ЕО относно качеството
на бензиновите и дизеловите горива и за
изменение на Директива 2009/28/ЕО за
насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници.
Внесен (на 22.10.2018 г.) в Народното
събрание проект на Закон за изменение
и допълнение (ЗИД) на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ),
който има за цел:
- транспониране на част от изискванията
на Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване на националните емисии на някои
атмосферни замърсители;
- създаване на правно основание за
въвеждане на изисквания за качеството
на твърдите горива (въглища и брикети),
използвани за битово отопление от
населението, в т.ч. определяне на орган
за осъществяване на контролни функции
по прилагането на тези изисквания, и
определяне на санкционен режим,
включително отнемане в полза на държавата на твърдите горива - предмет на
нарушението;
- разширяване на санкционния режим
спрямо кметовете, изпълняващи програми по чл. 27 от ЗЧАВ за подобряване
на качеството на атмосферния въздух, в
случаите на непостигане на нормативните изисквания или на обективни критерии за намаляване на нивата на замърсяване; и др.
Приет е Закон за ратификация на изменения Протокол към Конвенцията от
1979г. за трансграничното замърсяване
на въздуха на далечни разстояния за
намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) (обн., ДВ, бр.
30/03.04.2018 г.).
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6

7

8

9

2.3 Национална цел за образование
Национална цел: Дял на преждевременно напусналите образователната
система от 11% до 2020 г.
 Обзор на изпълнението на политиката
С оглед предотвратяване на риска от ранно отпадане от образователната система и цел поефективното включване на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е прието ПМС за създаване на постоянен Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и
включване в образователната система. Механизмът цели взаимодействието на институциите за проследяване упражняване на правото на децата на задължително образование; обмен на информация и
контрол по издадените здравни бележки за извиняване на отсъствия на децата и учениците; внедряване, развитие, поддържане и управление на Информационна система за реализация на механизма. В
допълнение за по-доброто обхващане и задържане на децата и учениците в образователната система
се изпълняват и приетия План за действие за периода 2018-2020 г. за изпълнение на Стратегията за
намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) и Националната програма „Заедно за всяко дете“.
 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 СОП. Осигурена е и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП,
на деца и ученици в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания.Въпреки това обаче следва да се
има предвид и последните резултати от изследването PISA 2015, които показват, че страната е на 45-то
място от 72 страни, участвали в международното изследване за оценяване на постиженията на 15-16годишните ученици в три познавателни области - природни науки, математика и четене.

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. Окачва се основните резултати от доклада за изпълнението на Стратегията да бъдат готови през месец декември тази година. Утвърдени са в срок и броят на утвърдените студенти и докторанти за 2018 г. и 2019 г. Предстои изготвяне на новото издание на Рейтинговата системата за висшите
училища за 2018 г.
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, подпомага при въвеждането, развитието и усъвършенстването на
вътрешните системи за оценяване и поддържане на качеството на обученията и на академичния състав, създава условия за усвояване на добрите практики на висшите училища от държавите членки на
ЕС. Въпреки провежданата политика на национално ниво и следваните европейски инициативи, все
още се наблюдават големи различия по отношение на потребностите на пазара на труда и осигуряване на съответстващи на тях умения.
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Табл. 2-5: Мерки, адресиращи НЦ за образование (част от Приложение 1)
Област на
политика

Наименование
на мярката

Кратко описание на мярката

1

2

3

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

Създаване, развитие и функциониране на Механизма за съвместна работа на
институциите по
обхващане и
задържане в
образователната
система на деца
и ученици в
задължителна
предучилищна и
училищна възраст.

Механизмът се базира на подход,
който обединява усилията на всички
отговорни институции за преодоляване на отпадането от училище и
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, като и на изграждането на
информационна система с всички
данни, необходими за откриване и
обхващане на децата и учениците в
образователната система и с пълна
информация за действията, предприети от различни институции.
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Информация относно предприети и планирани мерки
Начална
Актуално състояние
Предстоящи етапи в изпълнението на
дата
мярката до крайния срок на изпълне(към 31 октомври 2018 г.)
нието ѝ
4
2017 г.

5
Подготвен проект на ПМС за Създаване,
развитие и устойчиво функциониране на
механизъма за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане
в образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст.
С ПМС № 100/08.06.2018 г. е създаден
постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Целта е да се постигне устойчивост на
междуинституционалното взаимодействие за осигуряване на правото на образоване на всяко дете и ученик при ясно
регламентирана процедура с конкретни
срокове и задължения на всички заинтересовани институции на национално и
местно равнище.

6

Крайна
дата

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

7

8

9

Постигане на
НЦ за дял на
преждевременно напусналите образователната
система.

Стойност на
дела на преждевременно
напусналите
образователната система
текуща стойност
за 2017 г.12.7% ; Целева
стойност –
2020 г.- 11%.

Развитие на сътрудничеството между
2018 г.
институциите. Допълване на функционалностите на информационната система за реализиране на механизма.
Постоянно функциониране на екипи за
обхват.
- продължаване обученията на членовете на екипите за обхват по места в
периода м. октомври - м. ноември
2018 г.;
- организиране на регионални срещи с
други включени институции и организации – общини и др. с цел обмен на
добри практики;
- организиране на събития за информираност на обществеността;
- обсъждане на ръководно ниво на понататъшни стъпки, свързани с анализа
на средата;
- продължаване ефективното взаимодействие с УНИЦЕФ – България при
реализирането на дейности, насочени
към Механизма;
- след проведен дебат с министрите на
образованието на държавите членки в
Заключенията за европейско образователно пространство, приети на Съвет на
министрите на образованието, беше
включен и текст, с който държавите
членки поеха ангажимент да си сътрудничат в обмен на информация за децата, които следват своите родители в
свободното им придвижване за работа
и образование. Така ще се гарантира
равен достъп до качествено образование навсякъде в рамките на ЕС.

1

Повишаване дела на
30-34
годишните
със завършено
висше
образование

2

3

4

5

6

7

Приемане на
План за 20182020 г. за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на
преждевременно
напусналите
образователната
система (20132020)

Проектът на План съдържа мерки за 2018 г.
за превенция на отпадането от училище и за интервенция на преждевременното напускане на училище,
както и за реинтеграция на отпадналите от училище. Основава се на
подход, който изисква прилагане на
устойчиви политики с координираните усилия на заинтересованите институции за подобряване обхвата и
успешното включване на децата и
учениците в образователната система.

Изготвен е проект на План за 2018-2020 г. Планът е в процес на изпълнение.
за изпълнение на Стратегията за намаля- В Плана са заложени и се реализират
ване дела на преждевременно напусна45 мерки, от които 6 подмерки.
лите образователната система (20132020).
С Протокол № 18 от 02.05.2018 г. МС
приема Плана за 2018-2020 г.
В него са заложени политики и мерки,
преимуществено свързани с координация
на усилията на институциитe за преодоляване на установените проблеми съобразно спецификата на средата в училището, населеното място, общината.

Осъществяване
на национална
програма „Заедно за всяко дете“ за 2018 г.

Програмата е насочена към подкрепа 2018 г.
на екипите за обхват и популяризиране на тяхната дейност, както и към
ангажирането на родителите за
активно участие в образователния
процес в детските градини и училищата.

Изготвенa e Национална програма „Заед- С Решение № 271 от 20 април 2018 г. са 2019 г.
но за всяко дете“ за съвместна работа на одобрени национални програми за
институциите по обхващане и задържане развитие на образованието през 2018 г.
в образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст на стойност 450 хил.
лева. Предвидена е реализация на два
тематични модула:
- Модул „Екипи за обхват“ – 300 хил. лева
за пълно или частично финансиране на
командировъчни разходи на всички
членове на екипите за транспорт и дневни пари, независимо от коя институция
са, комуникационни разходи, канцеларски материали и информационни материали. Бенефициенти са детските градини и
училищата чрез регионалните управления на образованието.
- Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с
родителите” – 150 хил. лева, по който
бенефициенти са детски градини и училища, като средствата ще се предоставят
за работа в образователни институции в
областите, в които има най-голям брой
отпаднали ученици.

Осигуряване на обвързаност между
финансираното от държавата обучение на студенти и докторанти и
приоритетите на общественоикономическото развитие на страната.

Изготвен проект на РМС

РМС за утвърждаване броя на
приеманите за
обучение студенти и докторанти
във висшите
училища и научните организации
през учебната
2018-2019 г.

януари
2018 г.

Прието е РМС № 341 от 21 май 2018 г.
за утвърждаване броя на приеманите
за обучение студенти и докторанти във
висшите училища и научните организации на Република България през учебната2018-2019 година

8

април
2018 г.

Стойност на
дела на преждевременно
напусналите
образователната система
текуща стойност
за 2017 г.12.7% ; Целева
стойност –
2020 г.- 11%

2020 г.

май
2018 г.

9

1/ Брой подкрепени екипи;
резултатът ще е
наличен след
10.11.2018 г.
2/ Брой дейности за ангажиране на родители
в училищния
животутвърдени за
финансиране са
33 проекта от
училища,
насочени към
работа с
родителите

Осигурена
обвързаност
между финансираното
от държавата
обучение на
студенти и
докторанти и
потребностите на пазара
на труда.

1 брой РМС

63

1

Подобряване на
материалната база
на висши
училища

64

2

3

Оценка на напредъка по изпълнение на Стратегията за развитие
на висшето образование в Република България за
периода 20142020 г. с цел
актуализация на
Плана за действие и заложените
индикатори.

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

Проект по ОП
НОИР „Поддържане и усъвършенстване на
Рейтингова система на висшите
училища – фаза
1”.
Строителство,
реконструкция,
ремонт, оборудване и обзавеждане на висши
училища.

4
януари
2018 г.

5

6

7

8

9

Извършване на аналитичния преглед.
Събиране и анализ на отчетна информация от различнте отговорни институции

Извършване на оценка на напредъка по декември Създадена
1 брой аналитиизпълнение на Стратегията за развитие 2018 г.
дългосрочна чен доклад
на висшето образование в Република
рамка за
България за периода 2014-2020 г. и
адекватно
актуализация на Плана за действие.
развитие на
системата на
висшето
образование.

Ежегодна актуализация на системата. юни
2016 г.

Изпълнение на проектното предложение.

Изпълнение на проектното предложе- 2020 г.
ние. В процес на подготовка е изданието на Рейтинговата система за 2018 г

2 794 922, 92
млн. лв.
средства от
ЕСФ (85 %) и
национално
съфинаниране (15 %).

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

По ПО 3 „Регионална образователна
инфраструктура“, процедура „Подкрепа за
висшите училища в Република България“ –
сключени 13 бр. ДБФП на обща стойност
42,4 млн. лв.

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

43 млн. лв. по 1/ Капацитет на
ОПРР 2014подпомогнатата
2020.
инфраструктура,
предназначена
за грижи за
децата – бр.
студенти;
2/ Модернизирани образователни институции.

2015 г.

2023 г.

1/ 3 Бр. актуализации на
Рейтинговата
система.

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. Достъпът до пазара на
труда за хората с увреждания ще бъде осъществен посредством операции по ОПРЧР, като голяма част
от тях са в процес на изпълнение, както и чрез предвидените в новия закон за интеграция на хората с
увреждания възможности за стимулиране на работодателите при наемане на хора с увреждания. Съществен принос за изпълнението на социалната политика в страната ще има и новият ЗСУ, който беше
одобрен от Министерския съвет на заседанието на 5-ти декември 2018 г. Основните цели на нормативния акт са да осигури равен достъп до услуги, тяхното качество и ефективност, да гарантира правото на живот в домашна среда и в общността, както и да насърчи интегрирания подход и публичночастното партньорство при създаване и предлагане на социални услуги. За първи път се създава възможност за ползване на общодостъпни услуги от всички лица, а не само от уязвимите групи.
 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. Забавянето във времето също възпрепятства отчитането на реалната
стойност на броя на хората живеещи в бедност.
Положителна стъпка е разработването и проведените обществени консултации по ЗСУ, които дават
основания за очакваното му приемане до края на годината, както и одобряването от МС на Законопроекта за интеграция на хората с увреждания, внесен в 44-тото Народно събрание на 18.10.2018 г. и
приет
на
първо
гласуване
на
26
октомври
2018
г.
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Табл. 2-6: Мерки, адресиращи НЦ за бедност и социално включване (част от Приложение 1)
Област на
политика

1
Намаляване
на бедността
и насърчаване на социалното
включване

Наименование
на мярката

Кратко описание на мярката

2

3

Подпомагане на семейства Предоставяне на семейни пос деца.
мощи за деца по реда на ЗСПД.

Информация относно предприети и планирани мерки
Начална
Актуално състояние
Предстоящи етапи в изпълнедата
нието на мярката до крайния
(към 31 октомври 2018 г.)
срок на изпълнението ѝ
4
Постоянен срок

6

7

ОПРЧР – 39.4
млн. лв.

Бр. доставчици на
услуги за социално
включване - 66

Осигуряване на достъп до
социални услуги в общността и продължаване
процеса на деинституционализация.

Разкриване на нови социални
услуги в общността за деца и
семейства, възрастни хора и
хора с увреждания и премахване на институционалния модел
на грижа.

Изпълнение на актуализиран План
за действие за изпълнение на
Националната стратегия „Визия за
деиституционализация на децата в
Република България” (приет с РМС
№ 859/13.10.2016 г.).

Продължаване и финализиране 2025 г.
на процеса на деинституционализация на грижата за деца,
съгласно актуализирания План
за действие за изпълнение на
Националната стратегия „Визия
за деиституционализация на
децата в Република България”.

Приет с РМС № 28/19.01.2018 г.
План за действие за периода 20182021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна
грижа.

Прилагане на мерките и дейностите, заложени в Плана за
действие за периода 20182021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Осигуряване на достъп до
социални услуги в общността и продължаване
процеса на деинституцио-

Разкриване на нови социални
услуги в общността за деца и
семейства, възрастни хора и
хора с увреждания и премахва-

9
Дял на децата в риск
от бедност преди и
след социални трансфери (41.8 пр.п. и
съответно 29.2 пр.п.)
– намаление с 2.7
пр.п. за 2017 г.(

През 2016 г. са сключени 64 догоПродължаване изпълнението
вора на обща стойност 28.8 млн. лв. на проектните дейности
През 2018 г. срокът на операцията е
удължен до края на 2019 г., а средствата са увеличени с 9.4 млн. лв.
спрямо първоначално предвидените 30 млн. лв.

2016 г.

8

Показатели за ефект
с текуща и целева
стойност

2018 г. –
2020 г. 568.7
млн. лв.

Осигуряване на подкрепа за
декемвпродължаване на финансиране- ри
то на услугите за ранно детско
2015 г.
развитие, разкрити по Проекта
за социално включване в рамките на Операция „Услуги за ранно
детско развитие“, ОПРЧР 20142020 г.
2016 г.

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Към 30.09.2018 г. са изплатени
Изплащане на семейни помощи Постоясемейни помощи за деца по ЗСПД в за деца.
нен срок
размер на 408 млн. лв.

Интегрирани услуги за
ранно детско развитие.

2018 г.
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5

Крайна
дата

Изпълнение на проект „Нови стан- Изпълнението на проекта е
дарти за социални услуги“ с конкре- удължено до края на 2018 г. В
рамките на проекта ще бъдат
тен бенефициент МТСП.
въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за
планиране и изпълнение на
политики и услуги.

2019 г.

ОПРЧР – 74
млн. лв.
ОПРР – 57 млн.
лв.

2021 г.

ОПРЧР – 70
млн. лв.
ОПРР – 41.3
млн.лв.

2018 г.

ОПРЧР – 1.7
млн. лв.

1/ Деца и младежи,
получаващи социални и здравни услуги в
общността след

1

2
нализация.

3

4

5

6

8

не на институционалния модел
на грижа:
1.Операция „Приеми ме 2015“

2015 г.

2.Операция „Повишаване на
капацитета на служителите в
2016 г.
сферата на закрилата на детето,
социалните услуги и социалното
подпомагане"

3.Процедура „Независим живот“

2015 г.

1.По операция „Приеми ме“ 2 104
1. Продължаване на изпълнедеца са настанени и отглеждани в 1 нието на проектните дейности.
734 приемни семейства в общините-партньори

2020 г.

136 млн.лв.

2. В процес на изпълнение.

2019 г.

28 млн. лв.

2018 г.

150 млн. лв.

2020 г.

4 млн.лв.

2023 г.

3 млн.лв.

2023 г.

74 млн.лв.

3. Постигнати индикатори с натрупване: Лица с увреждания и лица
над 65 г. в невъзможност за самообслужване – 32 623; Участници с
увреждания и участници над 65 г. в
невъзможност за самообслужване,
с подобрен достъп до услуги –
13 059; Брой доставчици на услуги
за социално включване – 6; Брой
доставчици на услуги за социално
включване, разширили обхвата на
дейността си – 4.

2. Продължаване на изпълнението на проектните дейности.

3. Изпълнение на проектните
дейности.

4.Операция „Открий ме”
2017 г.

5. Операция „Продължаваща
подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“
6. Деинституционализация на
децата и младежите- ЕТАП 2 предоставянето на социални и
интегрирани здравно-социални
услуги за деца и семейства.

Осигуряване на достъп до
социални услуги в общността и продължаване
процеса на деинституционализация.

7

2018 г.

4. В процес на оценка на подадените проектни предложения по операцията.

5. Процедурата е обявена, предстои 5. Оценка на подаденото прооценка на подаденото проектно
ектно предложение.
предложение.

6. Операцията предстои да
бъде обявена през април
2018 г.

2018 г.

Разкриване на нови социални
2017 г.
услуги в общността за деца и
семейства, възрастни хора и
хора с увреждания и премахване на институционалния модел
на грижа.
По ОПРР 2014-2020: инфраструк-

4. Подготовка и сключване на
договори, както и изпълнение
на одобрените проектни предложения.

По ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос
5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура „Подкрепа за
деинституционализация на грижите
за деца“: Сключени са 53 ДБФП на
стойност 45 млн. лв.
Обявена е процедура за предоста-

Изпълнение на проекти по
2023 г.
процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите
за деца“ по ПО5 на ОПРР 20142020. По процедурата за деинституционализация на грижите
за възрастни хора и хора с

ОПРР 20142020 – 99 млн.
лв.

9
извеждането им от
институция – 3 300;
Брой доставчици на
социални услуги –
150.
2/ Брой служители,
придобили квалификация при напускане
на операция – 7300.
3/ Лица с увреждания
и лица над 65 г. в
невъзможност за
самообслужване – 16
000 ; Брой доставчици на услуги за социално включване - 265;
4/ Бр. доставчици на
услуги за социално
включване – 25; Деца
и младежи, настанени в институции,
обхванати в интервенции за деинституционализация /вкл.
деца и младежи,
настанени в резидентни услуги в общността/ – 600;
5/ Деца и младежи,
настанени в институции, обхванати в
интервенции за
деинституционализация – 1 630;
6/ Деца и младежи,
настанени в институции, обхванати в
интервенции за
деинституционализация – 1 470.

Бр. подкрепени
обекти на социалната
инфраструктура в
процеса на деинституционализация –
целева стойност - 138
обекта.
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1

2

3

4

турни проекти в подкрепа на
процеса по деинституционализация на социалните грижи за
деца и възрастни

6

вяне на БФП за деинституционализация на грижите за възрастни хора
и хора с увреждания, като в процес
на оценка са 27 проектни предложения.

увреждания предстои приключване на оценката, сключване на договори и изпълнение
на проектите.

7

8

9

Модернизиране на обекти По ОПРР 2014-2020: строителстна социалната инфраструк- во, реконструкция, оборудване
тура.
и обзавеждане на обекти на
социалната, на културната и на
спортната инфраструктура

2015 г.

По Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ сключени са 6 ДБФП за подкрепа на
обекти на социалната инфраструктура на обща стойност на БФП 8
млн. лв.

Изпълнение на проекти по
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 за
обновяване на обекти на социалната, на културната и на
спортната инфраструктура.

2023 г.

ОПРР 20142020 – 246
млн. лв.

Население, ползващо
подобрени социални
услуги – целева
стойност 264 383
лица;
Обществени или
търговски
сгради, построени
или обновени в
градските райони –
целева стойност
94 911 кв.м.

Подобряване достъпа до
1. Операция „Активно включвапазара на труда за хората с не“.
увреждания

2016 г.

1. Сключени са 61 договора на обща 1. Продължаване на изпълнестойност 19 млн.лв. Общо включе- нието на проектните дейности.
ните неактивни лица са 3356.

2018 г.

22.7 млн.лв.

2. Операция „Развитие на социалното предприемачество“.

2017 г.

2. Оценката на проектните предложения приключи на 23.02.2018 г.

2. Сключване на договор с
одобрените за финансиране
кандидати.

2019 г.

51.2 млн. лв.

2017 г.

3. Процедурата е обявена и е с
краен срок за представяне на проектни предложения 17:30 ч. на
30.03.2018 година.

3. Оценка на подадените проектни предложения.

2020 г.

6 млн. лв.

4. Сключване на договор с
одобрените за финансиране
кандидати.

2020 г.

8 млн. лв.

2018 г.

1 млн. лв.

1/ Неактивни или
безработни участници – 1 120; Хора с
увреждания над 18 г.1 120
2/ Бр. на кооперативните предприятия и
предприятията на
социалната икономика, получили подкрепа - 230; Неактивни
или безработни
участници - 1640.
3/ Очаква се в операцията да бъдат включени 520 хора с
увреждания над 18 г.
4/ Деца, вкл. с увреждания – 250; Хора
с увреждания над
18 г. – 1200;
5/ Хора с увреждания
над 18 г. – 250.

3. Операция „Подкрепа за лицата с увреждания”
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5

4. Операция „Равни шансове”

2017 г.

5. Операция „Нов шанс за социално включване“

2018 г.

4. Операцията е в процес на оценка
на подадените проектни предложения.
5 от подадените проектни предложения са одобрени за финансиране, останалите все още са в оценка.

5. Операция предстои да бъде
обявена през юни 2018 г.

3 МЕРКИ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО
УСКОРЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА
Табл. 3-1:
Област на политиката

Наименование на мярката

Отговорна
институция

Доходи от труд и жизнен
стандарт

Механизъм за определяне на МРЗ

МТСП

Обществени поръчки

Въвеждане на електронни обществени поръчки

АОП
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