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ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на Решение на Министерския съвет (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 2019 г., за периода 1 май–31 октомври 2019 г. и рисковете, които стоят пред тяхното
изпълнение, според заложените в програмата срокове. Отчетната информация обхваща мерки,
адресиращи препоръките на Съвета на ЕС от 9 юли 2019 г., както и мерки, насочени за подобряване на конкурентоспособността на икономиката и за постигане на националните цели по
стратегия „Европа 2020“.
За настоящата година препоръките са четири, като за пръв път тази година всяка държава-членка има отделна препоръка за адресиране на инвестиционния недостиг в ключови за
растежа области. Останалите препоръки 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 № 505 от 21 август 2019 г. се
одобри актуализация на мерките в отговор на Препоръката на Съвета от 2019 г. В Приложение
№ 1 към актуализираната НПР за 2019 г. са включени 9 нови мерки в областите: превенция
срещу изпирането на пари, подобряване на процесите на надзор в застрахователния сектор,
реформа на несъстоятелността, активни политики на пазара на труда, и повишаване качеството
на професионалното обучение. Актуализирани са 10 мерки в областите: данъчна събираемост,
управление на държавните предприятия, интеграция на уязвими и други групи в неравностойно положение, 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 2019 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
2019 Г.
1.1 Изпълнение на специфичните препоръки на Съвета от
2019 г., адресиращи макроикономическите дисбаланси
1.1.1 Специфична препоръка 1
Да подобри събирането на данъците чрез целенасочени мерки в области като данъците
върху горивата и труда. Да модернизира корпоративното управление на държавните
предприятия чрез приемането и привеждането в действие на бъдещото законодателство.


Обзор на изпълнението на политиката

Изпълнението на препоръката в областта на данъчната политика се осъществява чрез
прилагане на пет основни мерки за подобряване на спазването на данъчното законодателство
и увеличаване на данъчните приходи. Мерките се изпълняват от компетентните органи и създадените междуинституционални структури, при запазване на изградения подход на сътрудничество и координация чрез приключилата през 2018 г. Единна национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване
на разходите за спазване на законодателството. Към края на октомври изпълнението на данъчните приходи по централния бюджет е 84.4 % спрямо плана за 2019 г. Ръстът спрямо същия
период на предходната година е 7.8 %. По отчетни данни към 31.10.2019 г. данъчните приходи
в централния бюджет са в размер на 19 531,1 млн. лв. или 84,4 %, спрямо годишния план за
2019 г., при 83,2 % изпълнение спрямо отчета за същия период на предходната година. В сравнение с периода януари-октомври 2018 г. постъпленията се повишават с 1 408,0 млн. лв.
За повишаване на събираемостта на данъците върху горивата и върху труда през отчетния период са извършени редица проверки и контролни действия. Изготвен е ЗИД на ЗАДС за
въвеждане на система за видеонаблюдение и контрол в данъчните складове, с което да се сведе до минимум възможността акцизните стоки да не бъдат отчетени от средства за измерване
и контрол. Предложени са и законодателни промени в ЗДДС за предотвратяване на избягване
на регистрация по закона чрез формална смяна на субекта.
Отложеното начисляване на ДДС при внос е в сила от 1 юли 2019 г. (ЗДДС чл. 167) и е
приложим за определени видове стоки, които не са акцизни стоки и не са предназначени за
крайно потребление. Лицата, които изпълняват определени условия могат да начисляват дължимия при внос данък в справката-декларация за ДДС, като отпада задължението за ефективно внасяне на данъка в съответното митническо учреждение. Целта на мярката е освобождаване на ресурси за вносителите на стоки в страната, което ще окаже значително влияние върху
разходите и ще увеличи конкурентоспособността на тези икономически субекти.
В резултат на прилаганите нови подходи за събиране на публични вземания през първите 9 месеца на 2019 г. делът на задълженията, погасени в срок, се е увеличил с 0,9 %, спрямо
същия период на 2018 г., като доброволното изпълнение на задълженията по декларации е
достигнало близо 87 %.
За модернизиране на рамката на държавните предприятия в съответствие с добрите
практики в рамките на проект по Програмата за подкрепа на структурни реформи, съвместно с
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Организацията за икономическо сътрудничество и развитие бе изготвен и приет Закон за публичните предприятия1 (ЗПП). С новия закон се уеднаквява и модернизира правната уредба в
областта на публичните предприятия и се цели подобряване на управлението на държавните и
общинските дружества, както и подобряване на финансовото им състояние и ограничаване на
фискалните рискове. През отчетния период е стартирана работата по изготвяне на правилник
за прилагане на ЗПП, както и на проект на устройствен правилник на Агенцията за публични
предприятия и контрол.


Оценка на изпълнението и евентуални рискове

През периода на действие 2015-2018 г., Единната националната стратегия за повишаване
на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството изпълни ролята си в процеса на подобряване на събираемостта и създаде редица добри практики, свързани с планиране, координация и междуинституционално сътрудничество между компетентните институции разработи се система от индикатори за мониторинг и оценка, с конкретни срокове за изпълнение и отговорни институции. Координираната дейност на ведомствата се извършва и ще продължи да се осъществява в създадената по време на действие на Стратегията организационна и нормативна рамка. Освен това с
приключване действието на ЕНС, няма да се прекрати изпълнението на постоянните мерки,
свързани с постигането на основните цели за подобряване на събираемостта, ограничаване на
сивата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството. Тези мерки,
заедно с редица други, както и дейностите по тях са включени в стратегическите и оперативните документи, които всяка от отговорните институции разработва и прилага. По този начин, се
предотвратява риска от неизпълнение на заложените цели във връзка с подобряване събираемостта на данъците.
Не се наблюдава риск от неизпълнение на мерките за подобряване на рамката на държавните предприятия.

1
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Обнародван в Държавен вестник, бр. 79 от 08.10.2019 г.

Мерки, адресиращи СП 1
Област на
политика

1
Данъчна
политика,
подобряване на
събираемостта на
данъците

Наименование на
мярката

2
Подобряване на
условията за
доброволно
спазване на
законодателството

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

3
Постоянен мониторинг и комуникация със задължени лица, формиращи значим дял от икономиката в
страната;
Усъвършенстване на подхода, насърчаващ доброволното изпълнение
на задълженията от страна на добросъвестните лица;
Организиране на срещи със задължени лица с цел насърчаване доброволното изпълнение и предотвратяване на данъчни отклонения. Подобряване на обслужването с оглед
стимулиране на доброволното изпълнение чрез:
- Прилагане на иновативни решения
при предоставянето на услуги;
- Облекчаване на административните процедури и изисквания, свързани с деклариране и плащане на
задължения;
- Служебен обмен на информацията
с други администрации;
- Намаляване на обществената търпимост към сенчестата икономика и
популяризиране на правата и задълженията на гражданите и бизнеса и
увеличаване на доверието в публичната администрация и политиките.

Начална
дата

(към 31 октомври 2019 г.)

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

Крайна
дата

4

5

6

7

2019 г.

Актуално състояние

Текущо се наблюдават задължени лица
със значителен принос за приходната
част на бюджета или със съществено
влияние за икономическия растеж в
страната.
Организират се срещи и се дават насоки
на бизнеса за доброволно коригиране
на констатирано неизрядно поведение.
Предоставена е възможност едновременно с регистрацията в АВ да се заявява и регистрация по ЗДДС, която се
извършва в съкратени срокове и опростена процедура.
Проведени са 7 информационни кампании на НАП, в т.ч. напомнителни във
връзка с различни казуси, свързани с
подаването на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с
цел доброволно коригиране и/или
прихващане на дължими публични
задължения.
Механизмът на отложено начисляване
на ДДС при внос, въведен в Закона за
ДДС (чл. 167), е в сила от 1 юли 2019 г.
Той е приложим за определени видове
стоки, които не са акцизни стоки и не са
предназначени за крайно потребление.
Лицата, които изпълняват определени
условия могат да начисляват дължимия
при внос данък в справката-декларация
за ДДС, като отпада задължението за
ефективно внасяне на данъка в съответното митническо учреждение, като по
този начин се освобождават ресурси на
вносителите на стоки в страната.

По отчетни данни към 31.10.2019 г.
данъчните приходи в централния бюджет са в размер на 19 531,1 млн. лв.

Ежемесечно наблюдение на икономи2019 г.
ческото поведение на задължени лица, в
т. ч. и мониторинг на големи икономически оператори в страната;
Изпращане на уведомителни писма до
бизнеса с цел предотвратяване на данъчни злоупотреби и въвличане в данъчни измами;
Провеждане на срещи между бизнеса и
НАП при отклонение от обичайната
търговска практика.
Служебен обмен на информация между
АВ и НАП по отношение на лицата заявили желание за регистрация по ЗДДС
пред АВ.
Планирани са различни информационни
кампании, като например:
- електронни съобщения до съставителите на финансови отчети, с които НАП им
напомня да декларират своите доходи;
- електронни съобщения до лицата да
коригират данни в подадените от тях
ГДД за 2018 г., както по ЗДДФЛ, така и по
ЗКПО в срок до 30.09.2019 г. и др.
При несъответствия се прилагат различни мерки – информиране на лицата за
възможността сами да коригират данните в декларациите си в рамките на законовия срок, покани за отстраняване на
несъответствия след изтичане на срока
за доброволна корекция и подаване на
коригиращи декларации, извършване на
проверки и др.

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

8

9

Подобряване Брой подадени
на събираекоригиращи
мостта;
декларации в
резултат на
извършвани
контролни
Редуциране
дейности и
на правонарушенията и производства,
повишаване изпратени
на обществе- писма – 214
ното доверие броя и проведени срещи- 52
към АМ и
броя;
НАП;
Доброволно
коригиран
Повишаване данъчен кредит
ефективност- 1 211 951,45 лв.
та на осъщесБрой подадени
твявания от
коригиращи
НАП и АМ
ГДД до
данъчен
30.09.2019 г. на
контрол.
основание
открити грешки
от задължените
лица:
по чл. 50 от
ЗДДФЛ – 6897 и
по чл. 92 от
ЗКПО -3205.
Брой подадени
коригиращи
декларации в
резултат на
извършени
контролни
производства
( чл. 103 от
ДОПК):
По чл. 50 от
ЗДДФЛ – 7194

9

1

2

3

4

5

6

7

или 84,4 %, спрямо годишния план за
2019г., при 83,2 % изпълнение спрямо
отчета за същия период на предходната
година. В сравнение с десетмесечието
на 2018 г. постъпленията се повишават с
1 408,0 млн. лв. (7,8 %).

8

9
По чл. 92 от
ЗКПО – 722.
За отчетния
период 2100
лица са подали
заявили желание за регистрация по ЗДДС
пред Агенцията
по вписване.
Относителен
дял на обжалваните актове;
Приети нормативни актове;
Проведена
информационна кампания.

Подобряване на
събирането на
просрочени
публични задължения

Промяна на подхода и механизмите
за събиране на публичните задължения в съответствие с Концепцията
за развитие на процесите и дейностите по събиране на публични вземания в периода 2016–2020 г. Сегментиране на подходите за събиране на просрочени публични задължения според класифицирани по
поведение и вид задължени лица,
размера и категоризацията на дълга
им;
Подобряване на комуникацията, в
т.ч. и по електронен път, с длъжници, публични взискатели и заинтересовани страни за ранно третиране на
новия дълг;
Ранно прилагане на способи, стимулиращи доброволно плащане на
просрочени задължения, с цел
избягване на необходимостта от
прилагане на принудителни действия.;
Изпълнение върху вземанията на
длъжници от разпоредители с бюджет – Изпълнение на РМС № 592 от
2018 г.
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2019 г.

Предвиден е нов ред за разпоредителите с бюджет, а именно да уведомяват
приходните администрации, както за
предстоящите плащания по договори
или първични платежни документи, така
и за сключените от тях договори. Разработена и внедрена е нова информационна система „РМС Плащания“, обезпечаваща изпълнението на дейностите по
РМС № 592/21.08.2018 г.
Провеждане на персонални срещи от
страна на директорите на ТД на НАП в
цялата страна със селектирани лица, с
цел ефективно наблюдение на поетите
от тях ангажименти за плащане на дълга
и навременен контрол за третирането
им от страна на компетентните органи.

Разработване на единни правила относно подходите за събиране на просрочени публични задължения в зависимост
от профила на длъжника.

Усъвършенстване на профила на задълженото лице.

Организиране на кампании за повишаване на събираемостта на просрочените
публични вземания, в това число мониторинг на различни категории лица по
В резултат на прилаганите нови подходи браншове, извършващи дейности, подза събиране на публични вземания през лежащи на лицензионни или разрешителни режими и други.
първите 9 месеца на 2019 г. делът на
задълженията, погасени в срок, се е
увеличил с 0,9 %, спрямо същия период
на 2018 г., като доброволното изпълнение на задълженията по декларации е
достигнало близо 87 %.
Към 30.09.2019 г. е отчетен 6,8 %-тен
ръст, спрямо същия период на 2018 г.,
на общата събираемост на просрочените

2019 г.

Общият размер
на постъпилите
суми в НАП в
изпълнение на
РМС № 592 от
2018 г. в периода 01.01 30.09.2019 г. е
206,8 млн. лв.
В резултат от
прилагането на
мярката реално
постъпилите
суми от въвеждането й в края
на 2014 г. до
края на 2018 г.
са в размер на 1
028,2 млн. лева

1

2

3

4

Осъществяване на постоянен мониторинг спрямо лица със задължения
на събираемостта на просрочените
вземания с висок фискален ефект.

5

6

7

8

9

публични задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и
глоби/имуществени санкции, наложени
от органите на НАП.
Съгласно отчетните данни за 2019 г.,
43 % от лицата погасяват изцяло задълженията си, във връзка с които им е
изпратено уведомителното съобщение,
в 3-месечен срок от изпращането му, а
размерът на третирания с мярката дълг
намалява в посочения срок с близо 73 %.
През 2019 г. са проведени и 15 национални телефонни кампании, фокусирани
върху селектирани лица с непогасени
публични задължения. 32 % от лицата, с
които е осъществен контакт, са погасили
изцяло задълженията си, а размерът на
третирания с мярката дълг е намалял с
55 %.
При 1 886 от наблюдаваните лица се
отчита намаление на салдото на общия
дълг в размер на 215 млн. лв., реализирано в периода от 31.12.2018 г. до
30.06.2019 г., като 178 лица изцяло са
погасили задълженията си към НАП в
размер на 41,4 млн. лв. – (резултатите от
мярката се отчитат на шестмесечие)

Оптимизиране и
развитие на
контролната
дейност. Разширяване на целенасочените
мерки за повишаване събираемостта на данъците върху горивата и върху
труда.

Анализи и периодични оценки на
2019 г.
риска от неспазване на законодателството и за наличие на индикации за
укриване на печалби и други проявления на сенчестата икономика,
участие в схеми на данъчни и/или
осигурителни измами или отклонение от обичайна търговска практика;
Усъвършенстване и осъществяване
на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален
риск;
Продължаване на съвместните
действия на АМ и НАП:
Провеждане на взаимни работни
срещи и/или обучения;
Оперативен обмен на информация
и/или съвместен анализ на риска;

1.Контролираните стоки с висок фискален риск (СВФР) са 563 /в т.ч. горива/;
фискалните контролни пунктове(ФКП) са
309 /в т.ч. митническите бюра и данъчни
складове/

Извършване на проверки на транспортни 2019 г.
средства, превозващи СВФР;
Използване на ТСК;

Налагане на обезпечителни мерки;
2.Действащи екипи на ФКП; мобилни
Разкриване на нови ФКП на ГКПП и във
екипи; оперативен център в режим 24/7; вътрешността на страната;
извършват се:
Допълване на списъка на СВФР;
-проверки на МПС на ФКП; поставени
технически средства за контрол /ТСК/Усъвършенстване организацията на
45 052 бр. /47,5 % от общата целева
работа по осъществяване на фискален
стойност за 2019 г./;
контрол и в търговски обекти;
-проверки на местата на получаване/разтоварване- 24 565 бр.;
-проверки в търговски обекти – 24 656
бр. /63 % от общата целева стойност за
2019 г./
3. Междуведомствен координационен

Съвместни контролни действия;
Мониторинг на рискови лица;
Взаимодействие с румънската данъчна
администрация по граничните контролни пунктове, относно рискови стоки и

Извършени
проверки–
209 163 бр. /
58 % от общата
целева стойност
за 2019 г./;
В отчетния
период са
предприети
обезпечителни
действия в 367
случая. Общата
стойност на
наложените
обезпечения е в
размер на 2 531
393 лв. Изоставената стока в
полза на държавата е на
обща стойност
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Организиране и извършване на
самостоятелни или съвместни проверки и други форми на контрол,
като се извършват действия в следните направления:

център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на
рискови стоки и товари в осигуряващ
координация между ГДБОП, ГД „НП“ и
ГД „ГП“ на МВР, ДАНС, АМ, НАП и ИААА:

-Контролни действия – на обекти за
търговия с горива и съдове за съхранение на горива за собствено потребление;

-координиране на проверки при ВОП,
извършени от мобилни екипи – 13 833
бр.

-Контролни действия свързани с
изпълнението на изискването за
предоставяне на обезпечение от
търговците на горива съгласно чл.
176в от Закона за данък върху добавената стойност;
-Проверки в обекти, в които се използват ЕСФП във връзка с изпълнение на изискванията, пряко свързани
с препятстване на нарушенията при
търговията с горива са в Наредба №
Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане чрез фискални устройства
на продажбите в търговските обекти,
изискванията към софтуерите за
управлението им и изисквания към
лицата, които извършват продажби
чрез електронен магазин;
-Извършване на постоянен мониторинг на лицензираните складодържатели по Закона за акцизите и
данъчните складове, като при установени рискови индикации се предлагат и организират фискални контролни пунктове за фискален контрол
на горивата при постъпването и
извеждането на горива от данъчните
складове.
-- Въвеждане на система за видеонаблюдение и контрол в данъчните
складове, която ще подпомогне
служителите на Агенция „Митници“ да извършват проучвателни
действия и установяват рискови
индикатори, с което ще се повиши
качеството при извършване на общи
контролни планови действия във
връзка с Инструкцията за взаимодействие между НАП и Агенция
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4

-по митнически режим код 4200 в случаите на едновременно допускане за
свободно обръщение и крайна употреба
на стоки, които са предмет на освободена доставка по ДДС за друга държава
членка – проверките са 369 бр.

6

-предприети са действия за налагане на
обезпечителни мерки по реда на чл.
121а от ДОПК при 56 броя проверки.

8

9

товари.

98 897 лв. при
16 бр. ЗЛ и са
съставени 19
бр. протоколи.;

Увеличаване на броя на фискалните
контролни пунктове /ситуирани до
данъчни складове и петролни бази/.

Установени
административни нарушения от органи
на НАП – съставени АУАН (акт
за установяване
на административно нарушение)– 5 474 бр.;

Проект – Предварително деклариране на
данни за превоз на стоки на територията
на Република България.

Обсъждане на предложения за промени
в съществуващата редакция на чл. 118 на
ЗДДС, с цел прецизиране на кръга от
лица, които са длъжни да подават в НАП
-по митнически режим код 4000 в слуданни за доставки и движение на достачаите на едновременно допускане за
вени/получени количества течни горива,
свободно обръщение и вътрешно поткакто и за промяната в тях. Съгласно
ребление на стоки с висок фискален
предложеното, от т. 3 на ал. 11 се изкриск, определени на основание чл.127, лючват доставените количества горива
от ДОПК със Заповед на МФ ЗМФ-4 от
от обекти с монтирани разходомери и
02.01.2014 г. и следващите допълващи
измервателни системи (петролни бази),
заповеди – проверките са 6 563 бр.
от които зареждат търговци на горива,
-координиране на съвместни проверки и които не са крайни потребители и зареждат в автоцистерни извън резервоаискани съдействия от МВР – 313 бр.
ра на моторното превозно средство.
-координиране на съвместни проверки и Самите технически устройства са пригоискани съдействия от БАБХ – 37 бр.
дени за зареждане на големи количества
гориво.
-осъществен контрол на фискални контролни пунктове – данъчни складове – 1
583 бр. проверки, като провереното
количество гориво, освободено за потребление по реда на ЗАДС за отчетния
период е 35 002 243 л;
-извършени контролни действия в обекти за търговия с горива и съдове за
съхранение на горива за собствено
потребление – общо 1 792 бр. проверки,
от които съвместни 1 369 бр., както
следва: с Български институт по метрология – 1 139 бр. и съвместни с Агенция
„Митници“ и др. институции – 230 бр.;
по програма „Риск“, сигнали от задължени лица и работни карти от отдел
„Селекция“ – 423 бр.

7

Издадени
наказателни
постановления–
6 289 бр.
Извършени
контролни
действия по
ПАМ ЗО, както
следва: издадени заповеди
за налагане на
ПАМ ЗО – 1 494
бр.; фактически
запечатани
търговски
обекти – 1 055
бр.;
Ръст на: декларираната данъчна основа
Увеличен размер на допълнително установените задължения;
Брой образувани досъдебни
производства
от разследващ
митнически
инспектор за
престъпления с
предмет акциз-

1

2

3
„Митници“.
Наблюдение и ефективен контрол на
електронната търговия.

4

5
Общият размер на наложените обезпечения е 132 947,55 лв.
В сила от 01.01.2019 г. е налице промяна
в чл. 99, ал. 6 от ЗАДС, като вече предлагането и продажбата на акцизните стоки
чрез публикуване на обяви и съобщения, вкл. в електронен вид, са забранени. През 2018 г. разпоредбата налагаше
забрани само по отношение акцизните
стоки, подлежащи на облепване с бандерол.
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти,
изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата,
които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 10 от
01.02.2019 г.)
През първото тримесечие на 2019 г. са
приети и изменения на Наредба Н-18 от
2006 г., които налагат лицата, които
използват ЕСФП, да приведат функционалността на ЕСФП така, че при прекъсване на връзката/комуникацията между
централно регистриращо устройство
(ЦРУ) и нивомерна измервателна система да блокира работата на ЕСФП. В
случай че връзката/комуникацията се
възстанови преди изтичането на 15-ата
минута от началото на прекъсването,
работата на системата продължава, като
се изпраща съответно съобщение за
възстановяване на връзката.
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9
ни стоки
През периода
01.05.31.10.2019 г. от
разследващите
митнически
инспектори са
образувани 87
досъдебни
производства с
предмет акцизни стоки, от
които 82 по чл.
234 от НК и 5 по
чл. 242 от НК;
Брой контролни
производства
на лица, извършващи
електронна
търговия;

Възложени
ревизии – 75
броя; Възложени проверки 516 броя;

Подобрен е справочния капацитет на
информационните продукти в НАП,
свързани с горива, като е оптимизиран
интерфейса на Информационна система
„Контрол на горивата“ (ИСКГ), коригирани са и видовете обекти в базата
данни на ИСКГ, съответстващи на промяната в нормативна база. Извършват се
подобрения в информационната система „Фискални устройства с Дистанционна връзка“, съответстващи на промяната
в нормативна база.
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Изготвен е ЗИД на ЗАДС (внесен в НС №
902-01-47 от 11.09.2019 г.) за въвеждане
на система за видеонаблюдение и
контрол в данъчните складове. Предложението цели да се сведе до минимум възможността акцизните стоки да
не бъдат отчетени от средства за измерване и контрол и да се осигури защита
на фискалните интереси на държавата,
без да се възпрепятства дейността на
данъчнозадължените лица.
Предложени са законодателни промени
(ЗИД на ЗКПО, внесен в НС, № 902-01-52
от 09.10.2019 г.) за предотвратяване на
избягване на регистрация по ЗДДС чрез
формална смяна на субекта. При последователното извършване на еднородна дейност в един и същ обект/обекти от
две или повече свързани лица или лица,
действащи съгласувано, е предложено в
облагаемия оборот на всяко следващо
лице да се включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали дейността в обекта/обектите преди него за
период, не по-дълъг от последните 12
последователни месеца, включително
текущия месец, и да се счита за оборот,
реализиран от съответното лице през
първия ден на започване на еднородната дейност в обекта/обектите от това
лице.
Засилена координация между
органите на НАП,
АМ, МВР, ИА
„Автомобилна
администрация”
към МТИТС и
органите на
досъдебното
производство
при установяване
на данъчни
измами и нарушения в хода на
ревизионни
производства и
проверки
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Осъществяване на обмен на информация между НАП, МВР, ДАНС и
Прокуратурата (ПРБ), свързана с
конкретни случаи на избягване на
установяването и плащането на
данъчни задължения;
Функциониране в Специализираната
прокуратура на Специализирано
звено за разследване на данъчни
престъпления, свързани с организирани престъпни групи;
Продължаване дейността на създадения през 2015 г. Междуведомствен координационен център.

2019 г.

Денонощно осъществяване на експертна
дейност в МКЦПККДРСТ към ГДБОП –
постоянно действаща структура, осигуряваща координацията и взаимодействието между ГДБОП, ГД „Национална
полиция” /ГДНП/, ГД „Гранична полиция” /ГДГП/, ДАНС, АМ, НАП и ИА „Автомобилна администрация.

Координиране и разпределяне на случаи 2019 г.
на органите по приходите, извършващи
фискален контрол; възлагане на проверки на ротационен принцип;
Проследяване на предприетите фискални действия;
Оказване на методическо съдействие на
дежурните екипи, извършващи фискален
контрол;
Оперативно взаимодействие с МВР и
други институции, извършващи експертна дейност в МКЦПККДРСТ.

Редуциране на
броя на данъчните злоупотреби и отклонение от данъчно облагане;
Брой наблюдавани и образувани от специализираното
звено в ПРБ
досъдебни
производства28 броя;
Проведени
съвместни
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специализирани операции от
МКЦ.

Участие на Република България
в структурите и
дейността на ЕС и
в инициативи на
Организацията за
икономическо
сътрудничество и
развитие (ОИСР)
в областта на
данъците и
административното сътрудничество

Изпълнение на поетия с присъединяването на България към Приобщаващата рамка ангажимент за въвеждане на четирите минимални стандарти за борба с намаляването на
данъчната основа и прехвърлянето
на печалбите (BEPS), както и за участие в партньорските проверки.

2019 г.

Участие в заседания на:
- Групата „Кодекс за поведение“ към
Съвета на ЕС и подгрупите към нея;
- РГ „Данъчни въпроси – данъчно облагане на дигиталната икономика“ към
Съвета на ЕС;
- Работна група на високо ниво – данъчно облагане ;
- РГ „Данъчни въпроси – пряко облагане
ССТВ“ към Съвета на ЕС;
- Работните групи по Данъчни въпроси –
косвено облагане -ДДС, акцизи и данък
върху финансовите сделки към Съвета
на ЕС ;

Участие в заседанията на РГ „Данъчни
въпроси – пряко облагане“ в зависимост
от броя на планираните от действащото
председателство.
Участие в заседание на Работна група
„Данъчни въпроси – косвено облагане
(ДДС)“ към Съвета на Европейския съюз
– в зависимост от броя на планираните
от действащото председателство.
Участие в заседание на Работна група
„Данъчни въпроси – косвено облагане
(акцизи)“ към Съвета на Европейския
съюз – в зависимост от броя на планираните от действащото председателство.

2019 г.

Изготвени и
приети законодателни промени- ЗИД на
ЗКПО, внесен в
НС, № 902-0152 от
09.10.2019 г.;
Участие в заседанията на
работните
групи към ЕС и
ОИСР – 40 бр.

Участие на Република България в структурите и дейността на ЕС в областта на
- РГ „Дружествено право“ към Съвета на счетоводното законодателство.
ЕС ;
Участие в работни групи към Комисията
- Регулаторния счетоводен комитет към в зависимост от броя на определените от
ЕК заседания.
Комисията;
- Консултативния комитет на ЕК пособст- Участие в заседание на Групата
вените ресурси, Подкомитет ”Прогнози”. „Кодексзаповедение“ – Група и
Подгрупи – към Съвета на Европейския
Участие в заседания на работни групи на съюз – в зависимост от броя на
ОИСР:
планираните от действащото
председателство.
- РГ 11 и на фокус група към нея по
въпросите на агресивното данъчно
планиране ;
- Целевата група за дигиталната
икономика ;
- Работна Група № 2 „Анализ на данъчната политика и данъчна статистика“ на тема „Оценка на икономическото въздействие на реформите в
международната данъчна система“ на приобщаващата рамка на
ОИСР .

Със ЗИД на ЗКПО са предложени за
въвеждане в българското законодателс-

Участие в заседание на РГ „Данъчни
въпроси – данъчнооблагане на дигиталната икономика“ към Съвета на
Европейския съюз – в зависимост от
броя на планираните от действащото
председателство.
Участие в Работна група на високо ниво –
данъчно облагане – в зависимост от броя
на планираните от действащото председателство.
Участие, съгласно графика на организацията, в заседанията на работни групи и
инициативи на ОИСР в областта на данъчната политика като:
Приобщаваща рамка за въвеждане на
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тво нормите на :
- Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от
12 юли 2016 г. за установяване на
правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат
функционирането на вътрешния пазар
(Директива (ЕС) 2016/1164);
- Директива (ЕС) 2017/952 на Съвета от
29 май 2017 г. за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение
на несъответствията при хибридни
образувания и инструменти, включващи трети държави (Директива (ЕС)
2017/952);
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постоянна мярка

Създаване на
експерти в
областта на
превенцията
и противодействието
на корупцията.

Промяна в
нагласата и
създаване на
антикорупционна култура,
отношение на
нетърпимост и
нетолерантност
към прояви на
корупция.

данъчните мерки против свиването на
данъчната основа и прехвърлянето на
печалби (BEPS), Работна група 2 „Анализ
на данъчната политика и данъчна статистика“, Работна група 6 "Данъчно облагане на многонационалните предприятия",
Работна група 9 "Данъци върху потреблението", Работна група 11 „Агресивно
данъчно планиране“, Целева група за
дигитална икономика, Форум за вредни
данъчни практики.

- Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от
4 декември 2018 година за изменение
на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената
стойност за данъчно облагане на търговията между държавите членки (ОВ,
L 311/3 от 7 декември 2018г.);
- Презумпцията, предвидена в чл. 45а
от Регламент за изпълнение (EС)
2018/1912 на Съвета от 4 декември
2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011
по отношение на някои освобождавания при вътреобщностни сделки;
Практика на Съда на ЕС (СЕС), постановена в Решение по дело С-326/11 и в
Решение по дело С-308/16.
Въвеждане на
антикорупционно
обучение като
част от гражданското образование
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Законовата рамка в образованието
март 2018
дава възможност в образователната
програма да бъдат включени теми,
свързани с превенцията и противодействието на корупцията. В тази
връзка КПКОНПИ подпомага процеса
на включване на антикорупционното
образование и възпитание на всички
образователни нива. Крайната цел е
създаването на специалност във
висшето образование за противодействие на корупцията, разширяването на обхвата на антикорупционното образование в средните учи-

Висше образование:
- през учебната 2018/2019 г. в УНСС, със
съдействие от страна на Комисията, е
открита специалност „Противодействие
на корупцията“ в ОКС „магистър“ със
срок на обучение 2 семестъра;

Училищно образование:
- темата корупция/антикорупция е
включена в учебната програма на новия
предмет за гражданско образование за

- Затвърждаване на антикорупционното
образование във висшите училища;

В резултат на
това обучение се очаква
учениците от
средните

1

Корпоративно
управление на
държавните предприятия

2

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

3

4

5

6

лища, като елемент от гражданското
образование и формирането на
култура на нетолерантност към
корупционното поведение от найранна детска възраст.

XI и XII клас, като това обучение ще
стартира през 2020/2021 година. В
утвърдената на 16 август 2018 г. програма за гражданското образование за XI
клас е включено и понятието „корупция“.

- Разширяване на обхвата на антикорупционното образование в средните училища.

Изготвяне на предложения за проюни 2018
мени в нормативната уредба в областта 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

Стартиране на работа по изготвяне на
предложения за промени в нормативната уредба (януари 2019 г.) – обсъден
документ на ОИСР с концепции и идеи
за законодателни промени.

Изготвяне и приемане на подзаконовата
нормативна уредба към Закона за публичните предприятия, в 6-месечен срок
от приемането на закона, с подкрепата
на ОИСР, в т.ч.:

Представен окончателен доклад на
ОИСР за държаните предприятия, съдържащ заключения и препоръки.

-Правилник за прилагане на Закона за
публичните предприятия;

Представени от ОИСР предложения за
Устройствен правилни на Агенцията за
нормативни изменения в областта на
държавните предприятия (меморандум публични предприятия и контрол
за структура на нов закон), обсъдени в
Париж, и въз основа на които българските власти ще изготвят проект на нов
закон.
Изготвен законопроект и съпътстващите
го документи; проведена е процедура
по съгласуване по реда на УПМСНА и
публично обсъждане; финализиране на
предложенията за нормативни промени;

7

8

9

класове да
могат да
идентифицират и оценяват негативното влияние
на корупционните практики.
април
2020г.

- унифициране и модернизиране на
правната
уредба в
областта

- повишаване
прозрачността и
публичността
при управлението на държавните дружества;

- подобряване на управлението на
държавните и
общинските
дружества;

- намаляване
броя на дружествата, генериращи загуба;

- подобряване на финансовото състояние и ограничаване на
фискалните
рискове.

- намаляване на
условните
задължения,
произтичащи от
държавните
дружества.

Проведено работно посещение в Латвия
на експерти от България, Литва и Швеция относно споделяне на добри практики за управление на държавните
предприятия.
Проектът на Закон за публичните предприятия е одобрен от Министерския
съвет на заседание, проведено на
27.05.2019 г.
На 05.06.2019 г., законопроектът е внесен за разглеждане в Народното събрание, като на 05.07.2019 г. е приет на
първо гласуване.
В периода 11-13 юни 2019 г. в България
е проведена трета мисия на ОИСР.
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1

2

3

4

5
Законът за публичните предприятия е
приет от Народното събрание на второ
гласуване и е обнародван в Държавен
вестник, бр. 79 от 08.10.2019 г.
Стартиран процес по разработване на
проект на правилник за неговото прилагането, както и проект на устройствен
правилник на Агенцията за публични
предприятия и контрол. Проведени са 2
заседания на работната група по изготвяне на проектите на актове.
В периода 16-18.10.2019 г. българска
делегация от МФ, МИ и АППК взе участие в заседанията на Работната група по
държавна собственост и приватизационни практики към Комитета за корпоративно управление на ОИСР, където бе
представен напредъка на България през
последната година в областта на корпоративното управление на държавните
предприятия. От страна на ОИСР бе
представен окончателния доклад за
държаните предприятия в България,
съдържащ заключения и препоръки.

18

6

7

8

9

1.1.2 Специфична препоръка 2
Да гарантира стабилността на банковия сектор чрез засилване на надзора, насърчаване на адекватната оценка на активите, включително банковите обезпечения, и насърчаване на функциониращ вторичен пазар за необслужваните заеми. Да гарантира
ефективен надзор и прилагане на нормативната уредба за борба с изпирането на пари.
Да укрепи небанковия финансов сектор чрез ефективно прилагане на основан на риска
надзор, изпълнение на приетите наскоро насоки за оценка и осъществяване на надзор на
групово равнище. Да изпълни предстоящата пътна карта за справяне с установените
пропуски в нормативната уредба за обявяване в несъстоятелност. Да насърчава стабилността на сектора на автомобилното застраховане чрез преодоляване на пазарните предизвикателства и оставащите структурни слабости.


Обзор на изпълнението на политиката

Банков сектор
Съгласно Закона за кредитните институции (чл. 79а, ал. 1, т. 2), БНБ следи за прилагането
на насоките, препоръките и другите мерки, публикувани от Европейския банков орган (ЕБО),
във връзка с уеднаквяването на надзорните практики в ЕС. През отчетния период БНБ прие
решения за прилагане на следните насоки на ЕБО: „Насоки относно критерии за опростеност,
прозрачност и стандартизираност за секюритизации, различни от обезпечени с активи търговски ценни книжа“ (EBA/GL/2018/09), „Насоки относно критериите за опростеност, прозрачност и
стандартизираност за секюритизация на обезпечени с активи търговски ценни книжа“
(EBA/GL/2018/08), „Насоки относно определянето на видовете експозиции, свързани с висок
риск“ (EBA/GL/2019/01), „Насоки относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции“ (EBA/GL/2018/10), „Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции“ (EBA/GL/2018/06), „Насоки за оценка на LGD, подходяща при икономически спад“ (EBA/GL/2019/03), „Насоки за възлагане на дейности на външни изпълнители“
(EBA/GL/2019/02 от 25 февруари 2019 г.).
Борба срещу изпирането на пари
В края на май 2019 г. НС прие Закона за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, транспониращ Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (AMLD 4). С
него се определят мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на
изпирането на пари, както и за организацията и контрола по тяхното изпълнение. В допълнение, за прилагане на разпоредбите на Директивата е създадена междуведомствена работна
група за изготвяне на Национална оценка на риска, която се предвижда да бъде одобрена от
МС до края на 2019 г.
През отчетния период е изготвен и одобрен на първо четене в Народното събрание проектозакон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с който освен да се
транспонира петата Директива, се цели и адресирането на потенциални проблеми2, установени
от Европейската комисия по време на оценката на транспонирането на AMLD 4. Очаква се Народното събрание да одобри на второ и окончателно четене този проект на закон през ноември 2019 г.
Небанков финансов сектор
В резултат на прилагането на системата от критерии за оценка на риска в небанковия финансов сектор и въз основа на преглед, базиран на риска, КФН е изготвила Годишен надзорен
план с конкретни мерки по отношение на застрахователния сектор.
2

Процедура на ЕК за нарушение срещу България № 2017/0296
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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.
Във връзка с надзора по прилагане на изискванията относно оценката на някои трудноопределими стойности на активи са извършени проверки на място на застрахователи и изискани корекции.
Към края на отчетния период проектът на наредба за система „Бонус-малус“ се съгласува
между институциите и публикуването му за обществено обсъждане предстои през ноември.
Създадена е работна група за изготвяне на проект на Наредба за утвърждаване на методика за
определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на
телесно увреждане на пострадало лице и за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице.
Предстои публикуването на проекта на наредба за обществено обсъждане.
Правна уредба по несъстоятелността
В рамките на съвместния проект със Службата за подкрепа на структурни реформи (СПСР)
на Европейската комисия е разработена и приета от МС на 19 юни 2019 г. пътна карта за реформа и подобряване на рамката по несъстоятелността. През септември 2019 г. е създадена
работна група за изработване на законодателни изменения, предвидени в пътната карта. През
отчетния период са проведени обучения на обучители, на синдици и доверени лица във връзка
с процедурите по несъстоятелност и стабилизация, които ще приключат през месец декември.


Оценка на изпълнението и евентуални рискове

Банков сектор
Продължава тенденцията на намаляване на размера и на дела на необслужваните кредити и аванси в банковата система. Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в
края на септември възлиза на 6873 млн. лв., а делът им в общата сума на брутните кредити и
аванси е 7.4%. В края на септември нетната стойност на необслужваните кредити и аванси
(след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) е 3515 млн. лв.,
а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите възлиза на 3.9%.
Борба срещу изпирането на пари
За не-транспониране в срок на директивата ЕК откри процедура за нарушение срещу
България № 2017/0296. През отчетния период България е изпратила допълнителна информация на ЕК, с която се уведомява за приемането и обнародването на ЗИД на ЗМИП и се предоставя таблица на съответствието с разпоредбите, по които ЕК има забележки и коментари. Към
31 октомври процедурата е все още на етап мотивирано становище.
Небанков финансов сектор
Дейностите в небанковия финансов сектор се наблюдават 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. Все още е налице риск от забавяне на въвеждането на системата „Бонус-малус“,
както и по отношение на приемането на новата методика за по-справедливо определяне на
размера обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди.
Правна уредба по несъстоятелността
През отчетния период не се наблюдава забавяне при изпълнението на ангажиментите в
областта на рамката по несъстоятелността. Предстои стартирането на дейностите, заложени в
Пътната карта.
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Мерки, адресиращи СП 2
Област на
политика

Наименование на
мярката

Информация относно предприети и планирани мерки

Кратко описание на мярката

1
Превенция
на изпирането на
пари и
финансиране на
тероризма

2
Привеждането на
българското
законодателство
в съответствие
със законодателството на Европейския съюз

Начална
дата

3
4
Транспониране на Директива (ЕС)
2017 г.
2015/849 на Европейския парламент
и на Съвета от 20 май 2015 година за
предотвратяване използването на
финансовата система за целите на
изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на
Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на Директива 2005/60/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета
и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (AMLD 4)

Актуално състояние
(към 31 октомври 2019 г.)
5
Въведени са изисквания на Директива (ЕС)
2015/849 чрез новият Закон за мерките
срещу изпиране на пари и Правилника за
неговото прилагане.
Със закона се определят мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари,
както и организацията и контролът по
тяхното изпълнение.

Предстоящи етапи в изпълнението
на мярката до крайния срок на
изпълнението ѝ
6
Внасяне в НС и приемане на изменения в ЗМИП с цел пълно въвеждане на Директива (ЕС) 2015/849.

Очакван ефект, в Показатели за
т.ч. бюджетен
ефект с текуща и целева
стойност
Крайна
дата
7
2019 г.

Последващи изменения в ППЗМИП
с цел отразяване на последните
изменения в ЗМИП.

8
Повишаване на
сигурността на
бизнес средата в
България в
дългосрочен
план.

9
Приети изменения в ЗМИП
и подготвен
проект на
Постановление на Министерския
съвет за
изменение и
допълнение
на ППЗМИП

Повишаване на
сигурността на

Приета Национална оцен-

В съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 са доразвити контролните
правомощия на Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта, в качеството
им на органи за надзор. При осъществяването на надзор върху дейността на поднадзорните им лица и установяване на административни нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари, тези органи ще имат правомощия да ангажират
административно наказателна отговорност.
Осъществена бе интензивна работа по
законодателни промени, свързани с потенциални проблеми, идентифицирани от
Комисията при оценката на транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849.
Приет е ЗИД на ЗМИП – обн. ДВ. бр.42 от 28
Май 2019г.
Приетият на второ четене от НС на РБ ЗИД
на ЗМИП, с който се транспонира Директива (ЕС) 2018/843 на ЕП и на Съвета, предвижда и промени, имащи за цел адресиране на оставащите пропуски при транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и
на Съвета, констатирани от ЕК. Предстои
обнародване и влизане в сила на закона.

Изготвяне на
Национална

Прилагане на разпоредбите на
правото на ЕС и по-специално на

2017 г.

Прието Решение на Министерски съвет №
314 от 30.05.2019 г. за създаване на посто-

Представяне на финалния проект на 2019 г.
доклад за НОР пред Междуведомс-
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1

2
оценка на риска

3
Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета

4

5
янна междуведомствена работна група за
процеса по изготвяне на НОР (съгласно чл.
96 от ЗМИП).

6
твената работна група и окончателното му одобряване на български и
английски език.

7

Междуведомствената работна група ще
Внасяне на доклад за НОР до МС на
изготви оценката на базата на Методология РБ.
на Съвета на Европа.
Формиран е Аналитичен и Координационен Екип (АКЕ) с представители от специализирани дирекции на ДАНС, САД ФР –
ДАНС, БНБ, КФН, КПКОНПИ, ПРБ, МВР.

8
9
бизнес средата в ка на риска
България в
дългосрочен
план.

Изготвена Национална оценка на
риска

Съгласно методологията е изготвен първи
проект на доклад за НОР.
Проведени срещи с фокус групи, с участието както на публичния и частния сектор,
така и с представители на Съвета на Европа.
Резултатите от дискусиите са обобщени и
се подготвя втори доклад.
Вторият проект на доклад за НОР е на
финален етап на изготвяне от АКЕ и предстои да бъде представен на Постоянно
действащата междуведомствена работна
група за НОР. Извършва се превод на документа и се нанасят уточняващи редакции.
Привеждането на
българското
законодателство
в съответствие с
последните
изменения на
законодателството на Европейския съюз

Засилване
на надзора
и законодателството в небанковия
финансов
сектор
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Изпълнение на
План за действие,
изготвен съвместно с EIOPA.

Транспониране на Директива (ЕС)
2018 г.
2018/843 на Европейския парламент
и на Съвета от 30 май 2018 година за
изменение на Директива (ЕС)
2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за
целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма и за
изменение на директиви
2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (AMLD5).

Изготвени от междуведомствена група
текстове за транспониране на Директива
(ЕС) 2018/843.

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.

Идентифицирани са рисковете за 2018 г.
Създадена е работна група, която
юни
относно функциите на КФН чрез Риск регис- ще изготви нови Правила за органи- 2020 г.
тър за 2018 г. и изпълнението на предприе- зиране на собствените приходи.
тите действия се проследява.
Със заповед № З-373/07.11.2019 г.
Изготвена е тригодишна бюджетна прогно- на председателя на КФН е удължен
за за 2019-2021 г., в която са отразени
срока на работната група и са вклюприоритетите на КФН;
чени нови членове, като работната
група следва да подготви и предлоИзвършен е преглед на действащите вътжение за софтуерна обезпеченост
решни правила;
на дейността по събирането и отчетността на приходите.
Извършена е оценка на адекватността на

януари
2018 г.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари е одобрен от МС на заседанието му на 26 юни 2019 г. и е приет от НС на
първо гласуване на 25.07.2019 г.

Второ четене и гласуване от НС на
ЗИД на ЗМИП.

2019 г.

Приемане на ЗИД на ЗМИП

Повишаване на Приет ЗИД на
сигурността на
ЗМИП.
бизнес средата в
България в
дългосрочен
план.

Обнародване и влизане в сила на
закона

С приетият на второ четене от НС ЗИД на
ЗМИП се транспонира Директива (ЕС)
2018/843 на ЕП и на Съвета. Предстои
обнародване и влизане в сила на закона.
Създаване на
условия за
ефективно
управление на
ресурсите на
КФН.

Изготвени
вътрешни
правила и
процедури.
Изготвен
средносрочен
план

1

2

3

4

5
процедурите и правилата;

6

7

8

9

Изготвен е график за актуализация и синхронизация на вътрешните правила на КФН;
Изготвена е Политика за управление на
човешките ресурси за периода 2019-2021,
2021 – приета с решение на КФН от 29
януари 2019 г.
Подобряване на
нормативната уредба в областта на
застраховка ГО

Въвеждане на
система „Бонусмалус“.

Изготвяне на проект на изменението май
на законодателството в областта на
2019 г.
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за въвеждане
на система „Бонус-малус“.

Със Заповед № З-178/23.05.2019 г. е създадена работна група с участие на представители на Комисията за финансов надзор,
Министерство на вътрешните работи и
Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията за изготвяне на окончателен проект на Наредба за
система „Бонус-малус“. Към средата на
месец юли 2019 г. работната група е подготвила работен проект на наредба и на
доклад за система „Бонус-малус“ в България. Понастоящем документите се съгласуват предварително с Държавна агенция за
„Безопасност за движението по пътищата“,
Гаранционния фонд и Асоциацията на
българските застрахователи.

Изготвяне на предложение за изме- декември
нение на законодателството за
2019 г
въвеждане на система „Бонусмалус“, съобразен с резултатите от
общественото обсъждане.

По-добра оценка
на риска при
ценообразуването в задължителната застраховка „ГО“ на
автомобилистите. Стимулиране
на добросъвестните водачи на
МПС.

Изготвен
проект на
нормативен
акт.

Приемане на наредба за утвържда- декември
ване на методика за определяне
2019 г.
размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди
вследствие на телесно увреждане
на пострадало лице и за определяне размера на обезщетенията за
имуществени и неимуществени
вреди на увредено лице вследствие
смъртта на пострадало лице

По-справедливо Приет нормаопределяне на
тивен акт.
обезщетенията
за неимуществени вреди.
Създаване на
условия за
хармонизиране
на практиката по
определяне на
такива обезщетения. Създаване на условия за
намаляване на
споровете за
определяне на
такива обезщетения в това
число за намаляване на броя
на съдените

Към края на м. октомври 2019 г. проектът
на наредба за система „Бонус-малус“ се
намира в завършващ етап на съгласуване
между институциите, компетентни за неговото приемане. Предстои публикуването
му за обществено обсъждане.
Нова методика за
по-справедливо
определяне на
размера обезщетенията за имуществени и
неимуществени
вреди

Приемане на наредба за утвърждаване на методика за определяне
размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди
вследствие на телесно увреждане на
пострадало лице и за определяне
размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на
увредено лице вследствие смъртта
на пострадало лице

С писмо от 26.07.2019 г. Гаранционният
фонд е представил в КФН, МЗ и МТСП
заключителен доклад по проект на Методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени
вреди вследствие на телесно увреждане на
пострадало лице и на определяне на имуществените и неимуществени вреди на
увредено лице вследствие смъртта на
пострадало лице.
На 09.08.2019 г. Гаранционният фонд представи в КФН проект на методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие
на телесно увреждане на пострадало лице
и за определяне размера на обезщетенията
за имуществени и неимуществени вреди на
увредено лице вследствие смъртта на
пострадало лице. След съгласуване с Министерство на здравеопазването и Минис-
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1

2

3

Засилване Ефективно прила- Изготвяне на надзорен план;
на надзора гане на надзора,
върху
основан на риска Извършване на преглед за рискбазиран надзор.
застрахователния
сектор

4

май
2019 г.

5
терство на труда и социалната политика със
Заповед № 3-287/28.08.2019 г. на Председателя на Комисията за финансов надзор е
сформирана работна група за изготвяне на
проект на Наредба за утвърждаване на
методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и за определяне
размера на обезщетенията за имуществени
и неимуществени вреди на увредено лице
вследствие смъртта на пострадало лице.
Предстои публикуването на проекта на
наредба за обществено обсъждане.

Въведена е рамка за риск-базиран надзор
със Заповед №3-494 от 31.12.2018г. на
заместник-председателя, ръководещ Управление Застрахователен надзор. Утвърден е Наръчник за процеса на надзорен
преглед по отношение на дейността на
застрахователните и презастрахователни
предприятия, ведно със:
-Система от критерии за категоризация на
застрахователните дружества без право на
достъп до единния пазар според степента
им на риск и системна значимост;

6

7

8

9

дела.

Организиране на срещи със застрахователите и презастрахователите,
на които се обсъждат възможностите за отстраняване на слабостите.
Преразглеждане на рамката за
риск-базиран надзор, така че да се
гарантира, че процесът остава
подходящ и се прилага последователно.

март
2020 г.

Определяне на
интензитета на
надзора;
Усъвършенстване на системата
от критерии за
категоризация
на застрахователите и презастрастрахователите;

Надзорен
план;
Актуализирана рамка за
риск-базиран
надзор

Засилване на
диалога с поднадзорните лица

-Система от критерии за категоризация на
застрахователните и презастрахователните
дружества с право на достъп до единния
пазар според степента им на риск и системна значи-мост.
Въз основа на годишните отчети и справки
на застрахователите и презастрахователите
за 2018 г. се прилага системата от критерии
с цел определяне оценката на риска.
В резултат на прилагането на системата от
критерии и за оценка на риска е изготвен
Годишен надзорен план, който се състои от
всички мерки, които планираме за всички
застрахователи въз основа на преглед,
основан на риска.
Eфективно прила- Извършване на проверки;
2019 г.
гане на изискваОрганизиране на срещи с одиторскинията относно
те предприятия.
оценката на
някои трудноопределими стой-
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Въведени в подзаконовата нормативна
уредба изисквания относно оценката на
някои трудноопределими стойности на
активи (изменена от04.01.2019 г Наредба
№ 53 от 23.12.2016).
В резултат на извършени проверки на

Извършване на дистанционни
проверки и проверки на място;
Провеждане на целеви срещи с
одиторските предприятия.

постоянна Eфективноприла Извършени
мярка
гане на изисква- проверки;
нията
Проведени
срещи с одиторските

1

Рамка на
несъстоятелността

2
ности на активи

Изпълнение на
Пътна карта за
прилагане на
рамката за несъстоятелност и
стабилизация и
разработване на
процес за събиране на данни

3

4

Изпълнение на дейностите, заложе- септемвни в пътната карта, разработена в
ри 2019 г.
изпълнение на проект по Програмата
на Европейския съюз за подкрепа на
структурни реформи, включващ
следните компоненти:
Компонентите, заложени в Пътната
карта, е предвидено да бъдат реализирани в периода 2019 – 2022 г. и
включват:
1.Законодателни промени
2.Организационни промени
3.Обучителни програми за синдици,
доверени лица и съдии
4.Специализирани електронни
средства за комуникация в рамките
на производствата по несъстоятелност и стабилизация
5.Разработване и представяне на
наръчници, кодекси, образци и
насоки
6.Събиране и публикуване на данни

5
място, във връзка с оценката на трудноопределими стойности на активи, са изискани
корекции от проверяваните застрахователи
в съответните финансови отчети,

6

Сформиран екип за изпълнение на проекта и Провеждане на обучения
изработени проекти на заложените докуПилотни обучения за синдици и
менти
доверени лица – ноември 2019 г.
Одобрена на 19.06.2019 г. от Министерски
съвет Пътна карта за реформи в областта на Създаване на Експертна група за
разработване и представяне на
несъстоятелността в България – юли 2019 г.
наръчници, кодекси, образци и
Създадена работна група за изработване на насоки – ноември 2020 г.
проектоизменения в ТЗ – септември 2019 г.
Стартиране на програма за продължаващо обучение на синдици и
доверени лица – януари 2021 г.
Надграждане на системата на ТР и
осигуряване на възможност за взаимосвързаност с Европейския регистър по несъстоятелността – април
2021 г.
Пилотно стартиране на ЕИСС и система за електронно правосъдие –
януари 2021 г.
Пилотно стартиране на ИСПН –
февруари 2022 г.
Създаване на специализирано звено
за регулиране на професията на
синдика – юни 2022 г.

7

8

9
предприятия

октомври
2019 г. –
2022 г.

Подобряване
ефективността
на производствата по несъстоятелност и по
стабилизация;

Рамка на
несъстоятелността

Създаване на
надеждна статистическа
система за
производствата
по несъстоятелност и процедурите за стабилизация;
Повишаване на
доверието в
съдебната система;
Предотвратяване на злоупотреби в производството по
несъстоятелност.
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1.1.3 Специфична препоръка 3
Да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и
иновациите, транспорта, по-специално към неговата устойчивост, водите, отпадъците и
енергийната инфраструктура и енергийната ефективност, като отчита регионалните различия и подобрява бизнес средата.


Обзор на изпълнението на политиката

На този етап изпълнението на Специфична препоръка 3 не се отчита, предвид по-дългосрочния
ѝ характер и обвързаността ѝ с подготовката на стратегически документи на България в контекста на
програмирането на средствата по ЕСИФ за периода 2021-2027 г.

1.1.4 Специфична препоръка 4
Да подобри пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения. Да повиши качеството, приложимостта на пазара на труда и приобщаващия характер на образованието и обучението, по-специално за ромите и другите групи в неравностойно положение. Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа
до интегрирани социални услуги и услуги по заетостта и по-ефективно подпомагане на минималните доходи. Да подобри достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и справяне с недостига на медицински специалисти.


Обзор на изпълнението на политиката

През отчетния период активните политики на пазара на труда се съсредоточават върху групите в
неравностойно положение на пазара на труда, включително продължително безработните лица, върху
икономически неактивните лица, безработните младежи до 29 г., в т.ч. младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s).
Нуждите на групите в неравностойно положение на пазара на труда, в т.ч. на продължително
безработните, се цели да бъдат адресирани чрез мерки на областно и общинско ниво. През 2019 г. са
приети 28 областни програми за обучение и заетост, които целят разкриване на нови работни места
за безработни лица от уязвимите групи. За отчетния период в заетост са включени 2 511 безработни
лица. Стартиралата през 2017 г. програма „Работа“ със средства от държавния бюджет продължава
своята работа‚ през 2018 и 2019 г., която ще се реализира на общинско ниво и предоставя целенасочена подкрепа към дълготрайно безработните лица. Програмата се реализира чрез комплексни мерки
на субсидирана заетост, създаване на стимули за активиране на икономически неактивните лица и
медиаторска дейност. В по-общ план, мерките имат цел да допринесат за намаляване на регионалните несъответствия между предлагането и търсенето на труд, основавайки се на ключови показатели за
регионалните пазари на труда, като равнище на безработица, брой безработни лица, заявени потребности от бюрата по труда.
За справяне с младежката безработица в страната се прилагат комбинирани мерки за насърчаване на търсенето и предлагането на работна ръка, сред които субсидирана заетост, стимули за създаване, както и за търсене и запазване на работно място, и стимули за подобряване на човешкия капитал. В този контекст продължава изпълнението на постоянната мярка „Обучения и заетост на младите
хора“ с времеви обхват 2015-2023 г., като за отчетния период е осигурена заетост на 530 безработни
лица до 29 г., както и на 13 лица с трайни увреждания до 29 г. По отношение на подгрупата младежи ,
които нито се обучават, нито са заети продължава изпълнението на постоянната мярка „Готови за
работа“ с времеви обхват 2015-2023 г., като за отчетния период са активирани и регистрирани в бюрото по труда 5 119 неактивни лица до 29 г. В допълнение към тази дейност, през 2019 г. продължават
своята работа наетите младежки медиатори към общините. За отчетния период май-октомври 2019 г.
са активирани и регистрирани 1 695 младежи, което представлява 113% от общата целева стойност за
2019 г.
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За повишаването на пригодността на заетост и адаптивността на работната сила, в т.ч. за групите в
неравностойно положение на пазара на труда, са реализирани седем проекта на социалните партньори през 2019 г., като за отчетния период в обучение са включени 1 361 безработни лица, а в заетост 4
112 лица.
По отношение на социалното подпомагане на най-уязвимите рискови групи, размерът на месечната
помощ беше увеличен с почти 30% за новия отоплителен сезон 2019/2020 г. С новите промени от м.
юни т.г. в Наредбата за предоставяне на целеви помощи за отопление се разширява и границата за
достъп до целеви помощи за отопление, като се предвижда броят на получателите на енергийни помощи да се увеличи от 210 000 лица и семейства през отоплителен сезон 2018/2019 г. до 250 000 лица
и семейства през новия отоплителен сезон 2019/2020 г., което е увеличение с над 21%. Със Закона за
хората с увреждания (в сила от 01 януари 2019 г.) се регламентира нова мярка за публично финансиране на дейности за изграждане на достъпна среда за хора с увреждания по Национална програма за
достъпна жилищна среда и лична мобилност, с цел премахване на съществуващите пречки и прегради
пред достъпността и в подкрепа на личната мобилност на хора с трайни увреждания за тяхното социално приобщаване. През август 2019 г. стартира процедурата за кандидатстване. В рамките на 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. Осигурени са средства и за обновяване и обзавеждане на обекти в здравната система.
За включването на групите в неравностойно положение в образователната система продължават да се
изпълняват мерките от „Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020 г.“. Освен това, през отчетния период е проведена национална конференция
за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция.
За внедряването на модела за дуално обучение и осигуряване на плавно преминаване от образование
към пазара на труда, в рамките на отчетния период е стартирана процедура "Подкрепа за дуалната
система на обучение" по ОП НОИР. Целта на процедурата е да разшири обхвата на дуалната система
на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.
Относно намаляването на преките плащания от страна на пациентите в рамките на отчетния период е
отменена Наредба № 3/2018 г. за определяне пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на
НЗОК с решение на ВАС. Причините за това са свързани с липсата на анализ относно финансовите
средства, необходими за прилагане на наредбата, и съответно дали предвидените в бюджета на НЗОК
средства за текущата година биха били достатъчни с оглед констатациите за извършените разходи от
предходни години и предвидения в новата наредба пакет дейности, заплащани от НЗОК, и евентуалната промяна в цените. Предстои изготвяне на нов проект на наредба за определяне на пакета от
здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и увеличение на броя на амбулаторните процедури, заплащани от НЗОК. Сключен е анекс към НРД за увеличение на цените на клиничните пътеки за
лечение на деца, а процедурата за сключване на НРД за 2020 г. е на финален етап.
Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която да осигури адекватния брой на здравните професионалисти. Това е важно за гарантирането на равен достъп до грижи в съответствие с нуждите на населението.
Извършени 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 Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“ (ИАМН) и разширяване на правомощията по отношение на надзора на лечебните заведения. Процесът на материално и кадрово обезпечаване на дейността на ИАМН е приключил
през май, като агенцията осъществява контрол върху дейността на лечебните заведения, на медицинските дейности и на качеството на медицинската помощ и осъществява функцията на компетентен
орган по управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.
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Оценка на изпълнението и евентуални рискове

Обхватът на активните политики на пазара на труда е подобрен, като мерките са насочени към
създаване на стимули за търсене и предлагане на работна ръка в целеви групи на пазара на труда,
които представляват източник за структурната и дългосрочна безработица. Разработени са нови мерки, които целят намаляване на регионалните несъответствия между предлагането и търсенето на труд.
В тази връзка е необходима по-добра съгласуваност между мерките на областно и общинско ниво за
адресиране нуждите на групите в неравностойно положение и по-конкретно дълготрайно безработните лица. Новите 28 областни програми са насочени предимно към предоставяне на субсидирана заетост за период от 3 до 6 месеца, докато програма „Работа“, реализиран на общинско ниво, предоставя
субсидирана заетост за период до 12 месеца. В допълнение към областните програми за обучение и
заетост би могло да се обмисли предоставяне на стимули за запазване на работното място. Това ще
подкрепи постигането на по-устойчив резултат при осигуряването на заетост за групите в неравностойно положение, което ще повиши ефективността на активните политики на пазара на труда.
По отношение на младежката безработица, мярката за наемане на младежки медиатори към
общините с цел активирането на младежи, които нито се обучават, нито са заети има ефикасно и
ефективно изпълнение, като за 2019 г. е постигната 113% от общата целева стойност. Същевременно,
проект „Обучения и заетост за младите хора“ е осигурил заетост за 13 младежи до 29 г. с трайни увреждания. В тази връзка, може да се обмисли координиран подход между новата мярка за наемане
на младежки медиатори и осигуряване на заетост за безработни лица с трайни увреждания до 29 г.
В по-общ и дългосрочен план, активните политики на пазара на труда следва да отчитат процесите на глобализация на икономиката, в т.ч. и течащата цифрова трансформация на икономическите
дейности, които изискват подобряване на цифровите умения на работната ръка. В тази връзка, предвид недостатъчните мерки за адресиране на специфичната препоръка на Съвета на ЕС към България за
2019 г. относно подобряването на цифровите умения на работната ръка, е необходимо в бъдеще активните политики на пазара на труда да се съсредоточават върху подобряване на цифровите умения.
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. Функционирането на ИА МН би следвало да допринесе за усъвършенстване на механизмите за контрол върху дейността на лечебните заведения, а от там и за намаляването на преките плащания от страна на пациентите.
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Мерки, адресиращи СП 4
Област на
политика

1
Активни
мерки на
пазара на
труда

Наименование на
мярката

2
Осигуряване на
заетост на уязвимите групи на
пазара на труда,
вкл. и в по-слабо
развитите региони.

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

8

9

Начална
дата

(към 31 октомври 2019 г.)

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

Крайна
дата

4

5

6

7

По Регионалните програми за обучение
и заетост през периода м.05-м.10.2019г.
в заетост са включени 2 511 безработни
лица.

Разработване, утвърждаване и изпълнение на 28 регионални програми.

Операция „Работа“ – осигуряване на 2019 г.
заетост към общините за безработни
и неактивни лица от районите с
високо равнище на безработица

В процес на изпълнение на проектните
дейности. В периода м.05-м.10.2019г. е
осигурена заетост на 366 лица с което
общият им брой достигна 10 712 лица.

В процес на изпълнение на проектните
дейности.

2020 г.

80 млн.лв. по Безработни и
ОП РЧР
неактивни
лица, включени
Изразходва- в заетост – 10
ните средства 712 бр.
с натрупване
до момента
В заетост са
са в размер
включени общо
на 64 978
9 237 лица, от
926.96 лв.
които 1 091 са
преходни от
Национална
програма „Работа”.

Операция „Обучения и заетост за
младите хора“

В процес на изпълнение на проектните
В процес на изпълнение на проектните
дейности. В периода м.05-м.10.2019г е
дейности.
осигурена заетост на 530 лица.От началото на изпълнение на схемата е осигурена заетост на 23 100 лица, от които 385
лица с трайни увреждания по Компонент
II по проекта. От тях в директна заетост
са включени 21 363 лица, в заетост след
преминато обучение са включени 1737
лица

2023 г.

123 854 936
лв.

3

Регионални програми за заетост
март
насочени към групите в неравнос2019 г.
тойно положение на пазара на труда.

2015 г.

Актуално състояние

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Планът е изпълнен.

декември Изразходва2019 г.
ните средства
общо са в
размер на 5,6
млн. лв.

Изразходваните средства
с натрупване
до момента
са в размер н
77 209 586.81
лв.

Осигуряване на
заетост на 2 000
лица
В заетост са
включени общо
2 511 безработни лица.

Безработни
участници от 15
до 29 г. –
24 700.
Осигурена е
заетост на 530
безработни
лица от 15 до
29 г.

Безработни
лица с трайни
увреждания от
15 до 29 г. – 728
Осигурена е
заетост на 13
безработни

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9
лица с трайни
увреждания от
15 до 29 г.

Операция „Обучения и заетост“

2015 г.

В процес на изпълнение на проектните
дейности. В периода м.05-м.10.2019г е
осигурена заетост на 822 лица

В процес на изпълнение на проектните
дейности.

2023 г.

Компонент 1
81 млн. лв.

Включени в заетост общо по двата компонента са 14 367 лица, от които 13 271
лица в директна заетост и 1096 включени в заетост след вече преминато обучение.

Активиране на
Младежки медиатори
икономически
неактивни лица в
т.ч. NEETs

Операция „Готови за работа

Повишаване
пригодността за
заетост и адаптивността на
работната сила

30

2019 г.

Наети 95 младежки медиатори към
общините.

201 млн. лв.

Компонент 2
Неактивни и
безработни
Изразходва- лица с трайни
ните средства увреждания
с натрупване над 29 г. – 100
510
до момента
са в размер н
104 148 258,2
0 лв.
120 млн. лв.

Идентифициране, информиране, консул- 2020 г.
тиране и активиране на NEETs

0.9 млн.

Към 31.10.2019г. в резултат на активиране от младежките мадиатори 1695 лица
са регистрирани в бюрата по труда.

2015 г.

Изпълнение на проекти на социални януари
партньори и ДП БГЦПО, включени в 2018 г.
плана, финансирани със средства от
ДБ, както и провеждане на обучение
на възрастни по реда на чл.63 от ЗНЗ.

Операция „Готови за работа“ – в процес
на изпълнение. Само за периода майоктомври активираните и регистрирани
лица са 5 119.

Неактивни и
безработни
лица над 29 г. –
16 754.

1500 активиране младежи
1695 активирани
113% от общата
целева стойност
за 2019 г.

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

2023 г.

15 млн. лв.

Неактивни
участници от 15
(ИМЗ – 8 млн. до 29 г. извън
лв., ЕСФ – 7
обучение или
млн.лв.)
образование –
Изразходва- 12 874
ните средства Идентифицирас натрупване ни са 18 725
до момента
неактивни
са в размер н лица, от които
3 763 730,39 са активирани
лв.
15 875 лица.

По Проектите на социалните партньори Реализиране на 7 проекта на социалните декември 14.5 млн. лв.
през периода м.05-м.10.2019г. в обуче- партньори.
2019г.
Изразходвание са включени 1 361 безработни лица,
Планът
е
изпълнен.
ните средства
а в заетост 4 112 лица.
общо са в
В обучения в ДП БГЦПО за периода са
размер на 6,5
включени – 1 149 безработни лица,
млн. лв.

Обучение
10 878 лица
В обучение са
включени общо
1 361 лица, а в
заетост са

1

2

3

4

5

6

7

8

Безработни лица по реда на чл.63, ал.1,
т.1 – 402 безработни лица

Операция „Умения“ – програмирана
в унисон с приоритетите за 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.

Гарантиране на
социална защита
на уязвимите
групи от населе-

2019 г.

9
включени общо
4 112 безработни лица.

Процедура "Умения" е в унисон с приоритетите за 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. Към настоящия момент тече сключване на договори с бенефициенти по операцията.

След сключване на договори с одобрените кандидати, предстои тяхното изпълнение.

2023 г.

33, 7млн. лв.

Обучение по
професионална
квалификация,
ключови компетентности и
специфични
обучения на
най-малко 27
609 заети,
безработни и
неактивни.

Операция „Обучение на възрастни,
2017 г.
преминали курсове за ограмотяване“ цели да подпомогне интеграцията на едни от най-уязвимите групи на
пазара на труда, а именно лицата в
трудоспособна възраст, които са с
основно и по-ниско образование
(под ISCED 3) или са без образование. Голяма част от тази група на
пазара на труда са безработни младежи, особено продължително
безработните млади хора, които са
със силно ограничени шансове да се
включат в заетост именно поради
липсата на грамотност, която прави и
включването им в обучения за професионална квалификация невъзможно

Проект „Нов шанс за успех”, процедура
чрез директно предоставяне
BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на
възрастни – фаза 1 по ОП НОИР

Изпълнение на проектните дейности

2019 г.

1млн. лв.

През месец ноември предстои приключване на курсовете за придобиване на
компетентности от прогимназиалния
В процес на изпълнение са проектните
етап на основното образование. В такива
дейности. През месец август стартира
курсове се включиха над 1800 лица, като
обучение в курсове за ограмотяване и в се очаква успешно завършилите да
последния етап (съответстващ на 7. клас) бъдат 80 % от тях.
от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование. В курсове за
ограмотяване се включиха 508 лица, а в
курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап 1519
лица.

Изразходваните средства
общо с натрупване до
момента са в
размер на
838 584.00 лв.

Безработни с
ниска степен на
образование
(под средното –
ISCED 3) – 627
преминали
курсове за
ограмотяване
включени в
обучение.

Осигуряване на социална защита на 2016 г.
най-нискодоходните и рискови групи
от населението чрез подобряване
ефективността на предоставяните

За периода 1 май 2019 г. – 31 октомври
2019 г. по ЗСП бяха предоставени следните видове социални помощи:

Приоритети
остават
оптимизиране на соци-

През 2019 г. ще продължи гарантирането постояна социалната защита на найнен
нискодоходните и рискови групи от
населението чрез предоставяне на

В схемата за
обучение са
включени 643
лица.
10 000 лица над
16 години
(включително
роми), включени в курсове по
ограмотяване
или в курсове
за придобиване
на компетентности от прогимназиалния
етап на основното образование.
Според ЗДБ на
РБ за социални
помощи през
2019 г. са пред-
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1

2
нието.

3

4

5

социални помощи.

6

7

социални помощи.
Средномесечен брой лица и семейства,
получили месечни помощи за периода
май-октомври 2019 г.: 23 619.
юни
2019 г.
- Еднократни помощи: за общо 3 316
броя случаи за периода май-октомври
2019 г.
Средномесечен брой целеви помощи за
наем за жилища за периода майоктомври 2019 г.: 150 лица и семейства.
-Целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2019-2020 г.:
Август 2019 г. – 92 171 броя случаи на
стойност 40 626 065 лв.
Септември 2019 г. – 72 207 броя случаи
на стойност 36 870 289 лв.
Октомври 2019 г. – 45 635 броя случайна стойност 21 375 603 лв.
С приетите през м. юни 2019 г. промени
в Наредбата за предоставяне на целеви
помощи за отопление, размерът на
месечната помощ беше увеличен с почти
30%, като за новия отоплителен сезон
2019/2020 г. той вече ще се определя на
база левовата равностойност на 500 кВтч
електроенергия месечно.
С новите промени се разшири и границата за достъп до целеви помощи за отопление, като се предвижда броят на
получателите на енергийни помощи да
се увеличи от 210 000 лица и семейства
през отоплителен сезон 2018/2019 г. до
250 000 лица и семейства през новия
отоплителен сезон 2019/2020 г., което е
увеличение с над 21%.
Въведе се и нов термин – „Базов доход
за отопление“, който вече ще бъде
обвързан с размера на гарантирания
минимален доход. Базовият доход за
отопление става основа на диференцирания доход за отопление и ще бъде
равен на двойния размер на определе-
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август
2019 г.

8

9

алното подпомагане ,
по-добра
целенасоченост, повишаване
ефективността на програмите и усъвършенстване на нормативната
уредба.

видени следните финансови
средства и брой
бенефициенти:

Разшири се
обхвата на
подпомаганите лица и
семейства,
увеличи се
размера на
помощта,
оптимизира
се механизма
на отпускане
на помощта,
прецизира се
диференциацията на
бенефициентите и се
създаде
механизъм за
стимулиране
на участието
на децата в
образователния процес.

-месечни помощи по ЗСП –
36,352 млн. лв.
за 31 800
срeдномесечен
брой лица и
семейства;
-еднократни
помощи по ЗСП
– 2,6 млн. лв. за
7 000 броя
случаи;
-целеви помощи за наем по
ЗСП – 100 хил.
лв. за 265 средномесечен
брой лица и
семейства.
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ния месечен гарантиран минимален
доход, като това ще позволи своевременно актуализиране на достъпа до
помощи за отопление.

Интеграция на
уязвими и други
групи в неравностойно положение
чрез осигуряването на подходяща социална
инфраструктура и
подобряване на
жилищните
условия за уязвими групи .

По ОПРР 2014-2020: Строителство,
реконструкция, ремонт и разширение на социални жилища с оглед
предотвратяване на бедността и
социалното изключване и ремонт/реконструкция/изграждане на
подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални
услуги в общността – центрове за
временно настаняване, кризисни
центрове, приюти и центрове за
работа с деца на улицата.

2015 г.

август
2019 г.

Изпълнение на проекти по процедура за
предоставяне на БФП по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ за
изграждане/реконструкция на социални
жилища за хора в неравностойно положение, вкл. за маргинализирани групи и
за общинска социална инфраструктура
за предоставяне на услуги в общността.
Сключени са 9 бр. ДБФП за социални
жилища на стойност 29 млн. лв. и 8
договора за общинска социална инфраструктура на стойност 11 млн. лева. Изпълнен 1 договор за социална инфраструктура.
Изпълнение на нова мярка за публично
финансиране на проектен принцип на
дейности за изграждане на достъпна
среда за хора с увреждания, с цел премахване на съществуващи пречки и
прегради пред достъпността и в подкрепа на личната мобилност на хора с трайни увреждания за тяхното социално
приобщаване, регламентирана в чл. 56,
ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
В тази връзка е разработена и утвърдена
със заповед на министъра на труда и
социалната политика Национална програма за достъпна жилищна среда и
лична мобилност. Програмата се реализира в два компонента: Компонент 1
„Достъпна жилищна среда” – за финан-

9

Намаляване
на административната
тежест и
улесняване
на гражданите при кандидатстването им за
социални
помощи,
стимулиране
на отговорното родителство.

През м. август 2019 г. бяха приети изменения и допълнения на Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане

Подобряване условията на
живот на
уязвимите
групи

8

Изпълнение на проекти по ОПРР 20142023 г.
2020 в рамките на ПО 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ – за
проекти за изграждане/реконструкция
на социални жилища за хора в неравностойно положение, вкл. за маргинализирани групи и за общинска социална
инфраструктура за предоставяне на
услуги в общността.

55,8 млн. лв.
по ПО1 на
ОПРР

Реабилитирани
жилища в
градските
райони – целева стойност 560
бр. ., постигната
183
Население,
ползващо
подобрени
социални услуги – целева
стойност 44 576
лица

Изпълнение на договори за финансиране на одобрените проектно предложения, както и на последващите договори
за изпълнение и строително-монтажните
работи и на дейностите по приспособяване (преустройство) на личното моторно превозно средство.

декември 2 млн. лв.
2019 г.

По Компонент І
„Достъпна
жилищна среда“ са одобрени 39 проектни
предложения
на стойност
1 827,083 лв.
По компонент ІІ
„Лична мобилност“ са одобрени 4 проект-
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сиране изпълнението на инвестиционни
проекти за изграждане на достъпна
среда в съществуващи жилищни сгради
и прилежащите им пространства, която
се ползва безвъзмездно и по нестопански начин и съответно Компонент 2 „Лична мобилност” – за финансиране приспособяването на лично моторно превозно средство, необходимо за осигуряване
на личната мобилност на човек с трайно
увреждане.

2019 г.

Деинституционализацията на
грижата за децата, възрастните
хора и хората с
увреждания

По ОПРР 2014-2020: Строителство,
ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд за
осигуряване на подходяща за социални услуги в общността (в т.ч. за
социални услуги от резидентен тип),
във връзка с процеса на деинституционализация на грижата за деца,
възрастни хора и хора с увреждания

2017 г.

Предоставяне на финансова подкрепа за
хора с трайни увреждания под формата
на целева помощ за приспособяване на
жилище с цел преодоляване на затрудненията в мобилността на човека с
увреждане в домашна среда, до двукратния размер от линията на бедност за
съответната година. Помощта може да
се ползва повторно след изтичането на
10-годишен срок от предишното й получаване, при установена потребност от
това.

Изпълнени 10 и в процес на изпълнение
43 договори за предоставяне на БФП за
деинституционализация на грижата на
деца на стойност 45 млн. лв.
В процес на изпълнение 26 договори за
предоставяне на БФП за деинституционализация на грижата на възрастни хора
и хора с увреждания на стойност 37,4

9
ни предложения на стойност
14 260,00 лв.
Общата стойност за финансиране на
заложените
проектни дейности е
1 841 343 лв.
Предвижда се
изпълнението
на Националната да се осъществява на
проектен принцип в рамките
на одобрените
бюджетни
средства за
съответната
година.

Отпускане и изплащане на целевата
помощ за преустройство на жилище по
реда на Закона за хората с увреждания.
Изпълнение и отчитане на ремонтните
дейности.

Изпълнение на проектите.

постоянен
(ежегодно със
заложено
публично
финансиране за
обезпечаване на
мярката)

2023 г.

За периода
05.2019 г.30.09.2019 г. за
приспособяване на жилище е
отпусната
целева помощ
на 18 право
имащи лица.

99,5 млн. лв.
по ОПРР

Брой подкрепени обекти на
социалната
инфраструктура
в процеса на
деинституционализация –
целева стойност
138, постигната
16;
Капацитет на
подпомогнатата
инфраструкту-
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ра, предназначена за грижи
за децата или
образование –
целева стойност
408 лица, постигната 778
лица

Предоставяне на
качествено
приобщаващо общо
образование на
групите в
неравностойно
положение

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

Осигуряване на условия и ресурси за
допълнителна подкрепа за личностно развитие:
-от педагогически специалисти от
РЦПППО.
-от педагогически специалисти в
детските градини и училищата.
Целта е да се осъществи постепенен
плавен преход на преминаване на
педагогическите специалисти, осигуряващи допълнителна подкрепа от
РЦПППО към детските градини и
училищата.

2019 г.

Осигуряване на допълнителна подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците, включени в общообразователна
среда в системата на предучилищното и
училищното образование в съответствие
с показателите за ефект.
В допълнение:
По отношение на училищата с 400 и над
400 ученици в системата на училищното
образование:
- От общо 667 училища в страната , които
са с над 400 броя ученици в 397 има
назначен психолог, в 542 има назначен
педагогически съветник. От тези 667
училища в 636 училища, има назначени
поне един специалист – психолог или
педагогически съветник, а в 31 училища
няма назначен нито един от посочените
специалисти.
По отношение на училищата с от 350 до
400 ученици в системата на училищното
образование:
- От общо 98 училища в страната , които
са с от 350 до 400 броя ученици в 32 има
назначен психолог, в 46 има назначен
педагогически съветник. От тези 98
училища в 71 училища, има назначени
поне един специалист – психолог или
педагогически съветник, а в 27 училища
няма назначен нито един от посочените
специалисти.
За учебната 2019/2020 година с назначени във всяко едно училище с над 350
ученици психолог или педагогически
съветник е необходимо в училищната
система да бъдат назначени общо 58
психолози или педагогически съветник
(в училищата с над 400 ученици следва
да се назначат – 31 психолог или педаго-

1.Събиране и обобщаване на информация за:
1.1.Броя на специалистите (ресурсни
учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на
деца с нарушено зрение и др.) , назначени в РЦПППО и в детски градини и училища, които подпомагат децата и учениците със специални образователни
потребности;
1.2. Броя на децата и учениците, за които
е осигурена подкрепяща среда от специалисти на РЦПППО и от специалисти в
детски градини и училища и др.
2.Анализ на осигурената допълнителна
подкрепа. Предприемане на конкретни
мерки за по-ефективно осъществяване
на допълнителната подкрепа.
3. Предприемане на конкретни мерки за
по-ефективно осъществяване на допълнителната подкрепа
4.Осигуряване на условия за обща и
допълнителна подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в детските градини и училищата, включително
чрез назначаване на психолози и педагогически съветници в училища с над 350
ученици

2019 г.

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

1/ Брой
специалисти;
Към
30.09.2019 г.
във всички
детски градини
и училища са
назначени
общо 3933
педагогически
специалисти, от
тях: ресурсни
учители – 986,
психолози –
741, логопеди –
527, рехабилитатори на слуха
и говора – 88,
учители на деца
с нарушено
зрение – 142,
педагогически
съветници –
702, учители на
деца с умствена
изостаналост –
33, възпитатели
– 644, педагози
други – 70.
В регионалните
центрове за
подкрепа на
процеса на
приобщаващото образование
(РЦПППО) – 28
на брой в страната, са назначени общо 931
специалисти,
които осъщест-
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гически съветник, а в тези от 350 до 400
ученици – 27).

9
вяват ресурсно
подпомагане на
деца и ученици
със СОП, от тях:
ресурсни учители – 649,
психолози –
128, логопеди –
122, рехабилитатори на слуха
и говора – 16,
педагози на
зрително затруднени деца –
13, кинезитерапевти – 3.

2/ Брой деца и
ученици, за
които е осигурена подкрепяща среда от
специалисти,
назначени в
РЦПППО и в
детски градини
и училища
Към
30.09.2019 г. от
общия брой
деца ученици
със СОП – 20
368, децата и
учениците с
ресурсно подпомагане,
предоставяно
от специалисти
на РЦПППО в
детски градини
и училища, са
7686.
Осигуряване на
условия за приобщаване на
децата и учениците, търсещи
или получили
международна
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Осъществяване на допълнително
2019 г.
обучение по български език като
чужд за лица, търсещи или получили
международна закрила, и мигранти
в задължителна предучилищна и
училищна възраст.

За първия учебен срок на учебната
2019/2020 г. в държавните и общинските
училища са записани 148 деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Събиране и обобщаване на информация
за осъществено допълнително обучение
по български език като чужд с оглед
възстановяването на средства за неговото провеждане от бюджета на МОН.
Осигуряване на условия за осъществява-

2019 г.

Осигурена
подкрепяща
среда за деца
и ученици,
търсещи или
получили
междуна-

Брой деца и
ученици, търсещи или получили международна закрила,
записани за
първа година в
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закрила и на
деца и ученици
от семейства на
мигранти чрез
усвояване на
българския език.
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7

не на допълнително обучение по български език като чужд на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила за мигранти, постъпили за
първа година в образователна институция.

Подготвяне на педагогически специалисти за преподаване на български
език като чужд.

2019 г.

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

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

Проведени са обучителни семинари с 60
педагогически специалисти от училищата на територията на София-град и Харманли за работа с ученици, търсещи и
получили международна закрила

2019 г.

8

9

родна закрила, и мигранти.

образователна
институция, за
които е осигурено допълнително обучение
по български
език като чужд
през 2019 г. –
148 деца и
ученици за
първия учебен
срок на учебната 2019/2020
година

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

Брой обучени
педагогически
специалисти за
преподаване на
български език
като чужд на
деца и ученици,
търсещи или
получили международна
закрила- 60.

Финансирането на
обучението е
от Върховния
комисариат
на ООН за
бежанците.

Подобряване на
достъпа до образование и качеството на образованието на децата и учениците от
етническите
малцинства

Изпълняват се мерки за постигане
целите на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
(2015-2020).

януари
2019 г.

Проведен конкурс за добри практики в
Осъществяване на мерките от Плана за
областта на образователната интеграция действие по изпълнение на Стратегията
за образователна интеграция на децата
В периода 08-10.10.2019 г. в град Велин- и учениците от етническите малцинства
град е проведена Четвърта национална (2015-2020), за 2019 година, включителконференция за разпространение на
но прилагане на подходящи комуникадобри практики в областта на образова- ционни стратегии за създаване на позителната интеграция, на която бяха предс- тивно отношение към образованието
тавени най-добрите практики от конкур- сред деца и родители от уязвими етниса.
чески общности.

декември Повишаване
2019 г.
обхвата на
деца и
ученици от
уязвими
етнически
общности в
предучилищното и училищното

Повишен нетен
коефициент на
записване на
населението в
предучилищното и училищното образование
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Пълната информация за изпълнение на
мерките от стратегията се обобщава и
систематизира след изтичане на календарната година
Повишаване на
капацитета на
педагогическите
специалисти за
работа в мултикултурна среда“

С операцията се цели обогатяване на 2019 г.
професионално-педагогическите
компетентности на учителите, директори и други педагогически
специалисти за работа в мултикултурна среда, като се използват възможностите на различни квалификационни форми.

През м.октомври 2019 г. е стартирана
писмена процедура на Комитета за
наблюдение на ОПНОИР за изменение
на критериите на
ция ,,Повишаване на капацитета на
педагогическите специалисти за работа в
мултикултурна среда

8

9

образование.

Не е започнало изпълнението на мярката.

2023г.

Предстои одобрение на изменение на
критериите на операция ,,Повишаване
на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна
среда“ от Комитета за наблюдение на
ОП НОИР.
Дейностите, които се очаква да бъдат
изпълнявани са следните:

Педагогически специалисти, включени в обучение за работа
в мултикултурна среда

Брой педагогически специалисти, включени в обучение
за работа в
мултикултурна
среда

5 млн. лв. по
ОП НОИР

- Разработване на стратегии, планове,
програми, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на образователната институция за работа в мултикултурна среда, според идентифицирани
нужди:
- Провеждане на краткосрочни обучения
на учители, педагогически специалисти и
директори от училища и детски градини
за работа в мултикултурна образователна среда;
-Подкрепа на педагогически специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни
степени3 за работа в мултикултурна
среда, включително провеждане на
подготвителни курсове за придобиване
на пета и четвърта професионалноквалификационна степен за работа в
мултикултурна среда.
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.

3
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2014 г.

Изпълнение на проекти по процедури за Изпълнение на проекти по ПО 1 и ПО 3
предоставяне на БФП по ПО 1 „Устойчи- на ОПРР 2014-2020.
во и интегрирано градско развитие“ и
ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“.

2023 г.

По ПО 1, инвестиционен приоритет
„Образователна инфраструктура“ са
сключени 39 бр. ДБФП на стойност 360

Съгласно Раздел Vот Наредба № 15 от 22.07.2019 г.за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

600 млн. лв.
по ОПРР
2014-2020.

Капацитет на
подпомогнатата
инфраструктура, предназначена за грижи
за децата или
образование –
целева стойност
– 201 282 лица,

1

2

3

4

5

6

7

8

млн. лв., приключили са 11 бр. ДБФП на
стойност 74.6 млн. лв.

(базова стойност – 0), постигната до
момента
60 811лица.

По ПО 3 са сключени 45 ДБФП за обновяване на професионални гимназии,
спортни училища и училища по култура и
изкуство на стойност на БФП 173.3 млн.
лв., приключили са 18 бр. на стойност
22.5 млн. лв.

Интегрирани
мерки за подобряване достъпа
до образование“ по ОП РЧР и
ОП НОИР

Създаването на механизми и условия за активно включване на уязвимите групи в икономическия и социален живот на страната, като предпоставка за предотвратяване мултиплицирането на модела за социално изключване и още по-засилено
социално капсулиране.

2019 г.

Изпълнение на интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование
В рамките на ОП „Развитие на човешките
ресурси“ (ОП РЧР ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)
се изпълнява операция "Социалноикономическа интеграция на уязвими
групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа да образование“. Операцията се реализира в два компонента

9

Компонент 1 е в процес на изпълнение
до 31.12. 2020 г. По ОПНОИР се изпълняват следните дейности:

2023 г.

-Допълнително обучение по български
език за децата и учениците (вкл. за деца
и учениците, търсещи или получили
международна закрила), за които бълг.
език не е майчин;

Общият
бюджет по
процедурата
е 80 000 000
лева (бюджет
от ОПРЧР):
Компонент 1
е 50 млн. лв.

-Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище;

Компонент 2
е 30 млн.

По компонент 1 са сключени 47 договора
-подобряване на образователната среда
за БФП с общини на обща стойност 15
858 918, 90, които са в процес на изпъл- в детските градини и училища;
нение.
- насърчаване участието на родителите в
образователния процес и др.
По компонент 2 е обявена процедура с
краен срок за кандидатстване
Обявена е процедура за кандидатстване
16.12.2020 г.
по Компонент 2 на интегрирана процедура „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ по ОП РЧР и
ОП НОИР. Краен срок за подаване на
заявления – 16.12.2020 г. Предстои
оценка и сключване на договори за БФП.

Брой деца,
ученици, младежи от етнически малцинства (вкл. роми),
интегрирани в
образователната система -95;
Брой деца,
ученици и
младежи от
маргинализирани общности
(вкл. роми),участващи в
мерки за образователна
интеграция и
реинтеграция 1202

Дейностите по Компонент 2 са същите
като в компонент 1 .

Приложим Подкрепа за
ост на
дуалната система
професион на обучение
алното
образован
ие и
обучение
за пазара

Въвеждането на дуалната система на 2019 г.
обучение и създаване на тясна
обвързаност между образователната
система и реалните потребности на
пазара на труда.

Процедура BG05M20P001-2.014 "Подкрепа за дуалната система на обучение"
по ОП НОИР е обявена за кандидатстване на 30.06.2019 г. и е в процес на оценка.

По процедурата ще се изпълняват следните индикативни дейности:
1. Дейности в подкрепа на училищата,
осигуряващи дуална система на обучение

Със заповед № РД 09-997/02.04.2019 г.
на министъра на образованието и наука- 2. Дейности в подкрепа на образователта е утвърдена програма за обучение на

2023 г.

1.Приета
национална
програма
Увеличен
брой на
учениците в
дуална форма

1.Брой учащи в
дуална форма
2. Брой професионални гимназии/училища
с паралелки за
професионална

39

1

2

3

4

на труда

Създаване
на условия
за засилване на
уменията в
сектора за
учене на
възрастни

Провеждане на
национален
консултативен
процес и формулиране на пътища и мерки за
повишаване на
уменията на
възрастните

Формулиране на предложения за
пътища и мерки за повишаване на
уменията на възрастните в изпълнение на Препоръката на Съвета от
19.12.2016 г.

2019 г.

5

6

7

наставници за придобиване на основни
педагогически и психологически знания
и умения при работа с обучаваните за
осъществяване на обучение чрез работа
(дуална система на обучение). Чрез
програмата се осигурява инструментариум за осъществяване на ефективно
партньорство между обучаващите институции и предприятията в прилагането на
дуалната система на обучение в Република България.

ната система

Разработен Първи вариант на консултативен документ. В него е направен
преглед на напредъка, основните предизвикателства, пред които е изправен
секторът за учене на възрастни в България, вкл. и предложения за разрешаването им.

До края на м. ноември 2019 г. ще бъде
2019 г.
представен доклад на министъра на
образованието и науката, в който ще
бъдат посочени резултатите от консултативния процес, както и конкретни предложения за развитие на уменията до
2030 г.

Документът се разработва в изпълнение
на Националната стратегия за учене през
целия живот за периода 2014-2020
година, Обновената Европейска програма за учене на възрастни, и в съответствие с Препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на
уменията: нови възможности за възрастните.

http://lll.mon.bg/?p=3636

3. Дейности в подкрепа на учениците,
участващи в дуална система на обучение
4. Дейности в подкрепа на работодателите
5. Дейности в подкрепа на родителите

8
2. Разширен
обхват и
подпомагане
на дуалната
система на
обучение.
1 бр. приета
Програма

9
подготовка,
въвели дуалната система на
обучение

Операция по
ОПНОИР –
24,5 млн.лв.
Проект №
592041-EPP-12017-1-BGEPPKA3-ALAGENDA
„Националните координатори в
изпълнение
на Европейската програма за учене
на възрастни”
в изпълнение
на Споразумение №
2017 – 2297 /
001 – 001
между МОН и
ИАОАК към
ЕК

Повишаване на
участието на
населението на
25-64 навършени години в
образование и
обучение от
1.5% през
2012 г. на повече от 5% през
2020 г. – целева
стойност
Текущи стойности:
за 2016 г.
– 2,2 %
за 2017 г.

– 2,3 %
Общ размер за 2018 г.
на финансовите средст- – 2,5 %
ва: 222 666,50
евро (от
които: 55
666,62национално
съфинансиране и 166
998,62 – от
ЕК)

40

1

2

3

Повишаване на
професионалната
компетентност на
заинтересованите страни в сектора за учене на
възрастни

Национална подкрепа за създаване
и публикуване на ресурси в съдържателните рубрики на Електронната
платформа за учене на възрастни в
Европа – EPALE

4
2019 г.

5

6

За 2019 г.

За 2019 г.

Развитие на Националната мрежа EPALE
BG – увеличение с 513 институции и
организации

640 институции и организации

Създаване на мрежа от посланици на
EPALE – 0

7
2020 г.

28 посланици

Ангажиране на нови потребители на
Електронната платформа за учене на
възрастни в Европа (EPALE) – увеличение 988 потребители на мрежата
със 721 потребители)
Информация за данните ще бъдат налични след приключване на първата
година от Работната програма на Националното звено за подкрепа на
EPALEПървият етап от двугодишната
работната програма на Националното
звено за подкрепа на EPALE приключва
на 31 декември 2019 г.

Подобряване ефективността
на системата на
здравеопазване

Изпълнение на
Национална
здравна стратегия 2020.

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

Разширен обхват на здравните дейности,
гарантирани от бюджета на НЗОК чрез
изменения на наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията .
Сключен Националния рамков договор
за 2019 г. Наредбата за определяне на
пакета здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК, е отменена с Решение
№ 6135/ 2019 г. (обн. ДВ, бр. 82 от 18
октомври 2019 г.)

Междинни данни за напредъка от изпълнението на двугодишната работната
програма на Националното звено за
подкрепа на EPALE ще бъдат налични в
срока, определен от Изпълнителната
агенция за образование, аудиовизия и
култура към ЕК – 31 януари 2020 г.

Осигуряване приложението на Националната здравна карта.

Осигуряване дейността на ИАМН, която
разглежда заявления за стартиране на
нови медицински дейности в съществу-

Проект №
604378-EPP-12018-1-BGEPPKA2EPALE-NSS
,EPALE Национални звена
за подкрепа
(НЗП)”в
изпълнение
на Споразумение №
2018 – 2315 /
001 — 001
между МОН и
ИАОАК към
ЕК

9
За 2019 г.:

25% увеличение
на членовете на
Националната
мрежа EPALE BG

37% увеличение
на новите
потребители на
Платформата

Общ размер
на финансовите средства: 246 хил.
евро (от
които: 49,2
хил. – национално съфинансиране и
196, 8 хил. –
от ЕК)

Актуализиране на пакета здравни дей2020 г.
ности, гарантирани от бюджета на НЗОК,
чрез сключване на Национален рамков
договор за 2020 г.

Актуализация на медицинските стандарти във връзка с измененията в Закона за Обнародвана наредба за утвърждаване
лечебните заведения, като всички меди- на медицинските стандарти.
цински стандарти ще се утвърдят с една
наредба на министъра.

8

2019 г.

2020 г.

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

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

1 Население,
обхванато от
подобрените
услуги по спешна медицинска
помощ- 7 245
677;
2.Модернизира
ни обекти на
спешна медицинска помощ –

41

1

2

3

4

5

6

7

8

ващи лечебни заведения или за разкриване на нови лечебни заведения, които
искат финансиране от НЗОК.

Подобряване на условията за обучение по специалност Обща медицина
с цел кадровото осигуряване на
първичната медицинска помощ в
средносрочен и дългосрочен план

Стартиране прилагането на наредбата с
оглед отстраняване на идентифицирани- 2019 г.
те към момента проблеми и празноти и
въвеждане на ефективен механизъм за
провеждане на държавната политика по
осигуряване на необходимите специалисти и подобряване ефективността на
системата на здравеопазването.

Осигуряване на патронажна грижа за
възрастни – изпълнение на ангажи2019 г.
ментите на МЗ по Плана за действие
за периода 2018-2021 за изпълнение
на Националната стратегия за дългосрочна грижа

Подписан договор за изпълнение на
проект по ОПРЧР „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания –
компонент 1“

Реализиране на планираните дейности
по проекта.

Осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги за деца за ранна 2018 г.
интервенция и превенция в семейна
среда, както и здравни и интегрирани здравно-социални услуги за
децата с увреждания – изпълнение
на ангажиментите на МЗ по Актуализирания план на Националната
стратегия „Визия за деинституционализация“

Подписани 2 бр. договори за изпълнение на проекти по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите –

Изпълнение на 2 бр. договори по проекти по процедура „Продължаваща
подкрепа за деинституционализация на
децата и младежите –

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

2018 г.

2019 г.

2022 г.

3.Закупени
съвременни
санитарни
превозни средства (линейки) –
целева стойност
400, постигнато
до момента 82;

ОПРЧР 20142020 –
200 000 лв.

ОПРЧР 20142020 – 18 444
864,00 лева

ЕТАП 2 – предоставяне на социални и
ЕТАП 2 – предоставяне на социални и
интегрирани здравно-социални услуги за интегрирани здравно-социални услуги за
деца и семейства“
деца и семейства“
КОМПОНЕНТ 2 на ОПРЧР.
КОМПОНЕНТ 2 на ОПРЧР.

Създаден 1 Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

42

237;

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 58 от 27 юли
2019 г.).

2019 г.

Изпълнение на голям инвестиционен
проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ –
закупуване на специализирани превозни
средства и оборудване, изпълнение на

9

Създаване на още 2 ЦКОДУХЗ

Реализиране на планираните дейности
2020 г.
по проекта: изпълнение на сключени
договори за доставка на превозни средства, възлагане на обществени поръчки за

ОПРР 20142020 – 163.5

4. Деца обхванати от новосъздадените
здравни и
интегрирани
здравно социални услуги –
328.

1

2

Национална
програма за
профилактика на
хронични незаразни болести
2014-2020 г.

3

Подобряване реализирането на
ефективни скринингови програми за
ранно откриване и ранна интервенция на социално значими онкологични заболявания.

4

2015 г.

5

6

СМР.

доставка на оборудване и изпълнение на
СМР.

Разширен обхват на скрининговите
дейности и създаване на устойчивост по
отношение на превенцията на онкологичните заболявания, по модела на
проект “Спри и се прегледай“.

Реализиране на планираните дейности
по Национална програма за профилактика на хронични незаразни болести
2014-2020 г. в съответствие с модела на
проект “СПРИ и се прегледай“.

За извършването на профилактичните
прегледи през 2019 г. за рак на млечната жлеза, рак на маточната шийка и рак
на дебелото и правото черво са сключени 13 бр. договори с изпълнители на
болничната и извънболничната помощ.

Дейностите продължават да се извършват до края на 2019 г.

7

8

9

млн. лв.

2020 г.

Подобряване
на ефективността от
планираните
и прилагани
профилактични мерки
за ранно
откриване на
онкологичните заболявания

Извършване на
скринингови
прегледи за
ранно откриване и ранна
интервенция на
социално значими онкологични заболявания при
лицата в икономически
активните групи
от 20-65годишна възраст
Отчитането на
дейността с
конкретни
показатели ще
бъде извършено през м.
януари 2020 г.

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

Въвеждане на механизми, гарантиращи финансова стабилност.

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

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.

2018 г.

Извършени промени нормативната база: Промени в нормативната база:
Във връзка с промените в ЗЛПХМ, обнародвани в ДВ бр.84/12.10.2018г.:
- Изготвена 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 лекарствени-те 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.

-Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 34 от 2005 г.
за реда за заплащане от държавния
бюджет на лечението на българските
граждани за заболявания, извън обхвата
на задължителното здравно осигуряване
– Предложеният проект е изготвен във
връзка с възникналата необходимост от
изменение на съществуващата нормативна уредба, с оглед привеждането й в
съответствие с разпоредбата на чл. 262,
ал. 12 от ЗЛПХМ, влязла в сила със Закона за държавния бюджет и измененията
в Наредбата за условията, правилата и
реда за регулиране и регистриране на
цените на лекарствените продукти,
влезли в сила от 01.04.2019 г.

Обнародвана в ДВ бр.84/25.10.2019г.

Целта на предложените промени е
ценообразуването на лекарствените

2019 г.

Краткосрочен
и дългосрочен контрол
на разходите
на НЗОК за
лекарствени
продукти, с
оглед спазване на бюджетна дисциплина и
недопускане
на дефицит..
Оптимизиране на разходите на
публични
средства за
лечение;
Подобрен

Осигуряване на
ефективно и
качествено
лечение на поголям брой
здравноосигурени лица, в
рамките на
установения
бюджет за
лекарствени
продукти.
Публикувани 11
Наредби за
приемане на
фармакотерапевтични
ръководства, на
основание чл.
259, ал. 1, т. 4 от
ЗЛПХМ,
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-Изготвен Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина:
-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;
- Създаване на Национална аптечна
карта и на предпоставки за подобряване
на достъпа на гражданите до аптеки за
осигуряване на лекарствени продукти;
- Изпълнение на ангажименти, възложени с Решение № 704 на Министерския
съвет от 2018 г. за приемане на мерки за
трансформация на модела на административно обслужване (РМС №
704/2018 г.);
- Създаване на нормативни предпоставки за оптимизиране на контрола върху
аптеките;
- Забрана един и същ търговец да притежава едновременно разрешение за
търговия на дребно и разрешение за
търговия на едро с лекарствени продукти с цел осигуряване на възможности за
конкуренция между участниците на
пазара в тези области;
Публикувана за обществена консултация
в период: 20.08.2019 г. до 18.09.2019 г.

продукти, които се заплащат по реда на
Наредба № 34 от 2005 г., да съответства
на последните изменения в действащата
нормативна уредба в тази сфера. Целта е
да се разширят възможностите при
определяне на максималната стойност
на посочените лекарствени продукти,
като се търси най-ниската стойност
измежду предходното договаряне (в
случай, че такова е проведено), найниската стойност, изчислена на база
цена за същия лекарствен продукт по
международно непатентно наименование със съответната лекарствена форма,
заплащана от обществените фондове на
страните, посочени в чл. 8, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за условията, правилата и
реда за регулиране и регистриране на
цените на лекарствените продукти, и
максималната стойност, договорена по
реда на чл. 262, ал. 12 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната
медицина.

Публикувани Наредби за приемане на
фармако-терапевтични ръководства, на
основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от ЗЛПХМ.
ДВ бр.85/29.10.2019г.
- по медицинска онкология;
ДВ бр.84/25.10.2019г.
- по детска клинична хематология и
онкология;
- за използване на антимикробни лекарствени продукти;
- по ушно-носно-гърлени болести;
ДВ бр.83/22.10.2019г.
- за лечение на неврологичните заболявания;
ДВ бр.80/11.10.2019г.
- по медицинска паразитология;
- по очни болести;

44

-Продължава процеса по изготвяне и
публикуване за обществено обсъждане
на проекти на Наредби, с които се приемат Фармако-терпевтични ръководства
на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от
ЗЛПХМ.

7

8
достъп до
здравни
грижи;
Икономии в
резултат от
въвеждането
на централизирано договаряне на
отстъпки на
лекарствени
продукти,
които НЗОК
заплаща
напълно или
частично.

9
с които се цели
да се създаде
правна регламентация на
терапевтичния
подход при
лечение, както
и на критериите
за оценка на
ефективността
на прилаганата
терапия. Резултатите от прилагането на фармакотерапевтичните
ръководства са
свързани с
постигане на
най-важната
цел – осигуряване на пациентите високо
качество на
лечение чрез
прилагане на
единни и обосновани принципи, правила и
критерии за
предписването
и прилагането
на лекарствени
продукти в
обхвата на
всяка конкретна
медицинска
специалност.
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ДВ бр.79/08.10.2019г.
- по анестезиология и интензивно лечение;
- по клинична хематология;
ДВ бр.78/04.10.2019г.
- за лечение на алергичните болести;
- по нуклеарна медицина
Внедряване на софтуер за проследяване
на ефекта от терапията с лекарствени
продукти, включени в Позитивния лекарствен списък – пилотното стартирана
софтуерната платформа от 05.06.2019г.
Електронно Изграждане на
здравеопаз Национална
ване
здравна информационна система.

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

Министерството на здравеопазването
изпълнява проект „Доизграждане на
националната здравна информационна
система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“ по
Оперативна програма „Добро управление“. Проектът за изграждане на Националната здравна информационна система включва 15 дейности. Към момента
са сключени договори за изпълнение на
следните дейности по проекта:

декември 12 млн. лв.
2020 г.
БФП по ОППредстои да бъдат обявени обществениДУ.
те поръчки за дейностите, свързани с
изграждане на система за мониторинг и
контрол в здравеопазването, както и
събиране на информация от болниците.

Изградена
национална
здравна информационна
система.

Предстои изменение на срока за изпълнение на проекта до 28.12.2020. Удължаването на срока на изпълнение на
проекта се налага поради забавяне в
-Разработване и въвеждане на нациообявяването на обществените поръчки
нални номенклатури, задължителни за
по част от дейностите по проекта. В
използване в сектора на здравеопазването по отношение на медицинската ин- началото на 2020 г. ще се обявят процедури за избор на изпълнител по част от
форматика и обмена ѝ в реално време
дейностите на проекта. Не се предвиж-Разработване и въвеждане на нациода включването на нови дейности по
нални здравно-информационни станпроекта. Предстои промяна на наименодарти за обмен на медицински данни в ванието и обхвата на дейност 1 „Анализи
реално време
на стратегически и нормативни документи в областта на електронното здравео-Разработване и внедряване на базовата пазване в България и на ниво ЕС и изготфункционалност на ядрото на НЗИС
вяне на промени в националната норма-Разработка и доработка на необходими тивна уредба“. С исканата промяна в
рамките на дейността, следва да бъде
регистри за изпълнението на НЗИС
направен преглед и анализ на цялата
обща и специфична нормативна уредба,
-Разработване на подсистема за електкоято да регулира правоотношенията в
ронни административни услуги
сектор „Здравеопазване“ и да бъдат
-Подсистема за идентификация и автен- предложени промени в нея, с цел нортикация (singlesign-on)
мативно регулиране на електронното
-Изграждане на здравно – информацио- здравеопазване и функционирането на
Националната здравна информационна
нен портал.
система..
На 19.12.2018 г. в АОП е обявена обществена поръчка с предмет: „Избор на
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изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в
изпълнение на 2 (две) дейности“,
включваща две обособени позиции,
както следва: Обособена позиция № 1.
"Избор на изпълнител на Дейност 9 –
Изграждане на единно национално
Електронно медицинско досие/ Електронен здравен запис" Обособена позиция № 2. "Избор на изпълнител на Дейност 10 – Изграждане на подсистема за
Електронна рецепта и Електронно направление" със срок на кандидатстване
28.01.2019 г. С Решение № РД-11-184
/21.05.2019 г. на министъра на здравеопазването е прекратена обособена
позиция № 1 "Избор на изпълнител на
Дейност 9 – Изграждане на единно
национално Електронно медицинско
досие/ Електронен здравен запис" , на
основание чл.110, ал. 2, т. 2 от ЗОП.
Определен е и изпълнител по обособена
позиция № 2 "Избор на изпълнител на
Дейност 10 – Изграждане на подсистема
за Електронна рецепта и Електронно
направление". С Решение № 843 от
25.07.2019 г. на КЗК е отменено Решение
№ РД-11-184 /21.05.2019 г. на министъра
на здравеопазването. Решението на КЗК
е обжалвано от МЗ пред Върховния
административен съд. Образувано е
производство от ВАС.

През месец октомври е подадено Искане
за изменение на проекта, с което срокът
на проекта да бъде удължен до декември 2020 г. и промяна на наименованието
и обхвата на дейност 1 „Анализи на
стратегически и нормативни документи
в областта на електронното здравеопазване в България и на ниво ЕС и изготвяне
на промени в националната нормативна
уредба“. С исканата промяна в рамките
на дейността, следва да бъде направен
преглед и анализ на цялата обща и
специфична нормативна уредба, която
да регулира правоотношенията в сектор
„Здравеопазване“ и да бъдат предложени промени в нея, с цел нормативно
регулиране на електронното здравеопазване и функционирането на Нацио-
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налната здравна информационна система.
Намаляване на
преките
плащания
от страна
на пациентите

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

Оптимизиране на дейностите, зап2017 г.
лащани от НЗОК с цел извеждане на
дейности в извънболничната помощ.

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

Усъвършенстване на механизмите за
остойностяване на медицинските
дейности.

2017 г.

2017 г.

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

Справяне с
недостига
на здравни
специалисти

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

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

Наредба № 3/2018 г. за определяне
пакета от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК, е отменена с Решение № 6135/2019 г. на ВАС (обн. ДВ,
бр. 82 от 18 октомври 2019 г.).

Изготвяне на проект на наредба за
2020 г.
определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и
увеличение на броя на амбулаторните
процедури, заплащани от НЗОК.

Сключен Национален рамков договор за
2019 г. и актуализирани цени на медицински дейности по 17 клинични пътеки
и са включени две нови клинични процедури.

Актуализиране на пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и
сключване на Национален рамков договор за 2020 г.

Сключен анекс към НРД за увеличение
на цените на клиничните пътеки за
лечение на деца.

С ПМС № 53/27 март 2019 г.( в сила от
01.04.2019 г.) е приет Устройствения
правилник на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“, с който се определят дейността, структурата и организацията на работа.
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 58 от 27 юли
2019 г.).

2020 г.

2/ Бр. КП с
включени в
заплащането от
НЗОК медицински изделия
/медицински
дейности;
3/ Увеличен бр.
амбулаторни
процедури;

Финализиране на преговорния процес за 2020 г.
договаряне на цени и обеми на медицински дейности и сключване на Национален рамков договор за 2020 г..

Осигуряване дейността на Изпълнителната агенция за медицински надзор и
усъвършенстване на механизмите за
контрол върху дейността на лечебните
заведения

1/ Актуализирани норм.
актове;

2020 г.

Стартиране прилагането на наредбата с 2019 г.
оглед отстраняване на идентифицираните към момента проблеми и празноти и
въвеждане на ефективен механизъм за
провеждане на държавната политика по
осигуряване на необходимите специалисти и подобряване ефективността на
системата на здравеопазването.

4/ Намалена
финансова
тежест за пациентите при
заплащане на
медицински
дейности и
медицински
изделия извън
стойността на
КП;
5/ Бр. проверки
с констатирани
нарушения.

1/ Изготвена е
Наредба за
изменение и
допълнение на
Наредба № 1 с
цел подобряване на условията
за придобиване
на специалност
в системата на
здравеопазването и са утвърдени 11
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актуализирани
учебни програми за придобиване на специалност.

Изготвяне на предложение за увеличен прием на студенти по специал2017 г.
ности с установен недостиг.

Реализиране на проект
BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”. Целта
на проекта е да подпомогне финансово провеждането и завършването
на обучението за придобиване на
специалност от лекари, лекари по
дентална медицина, медицински
сестри и акушерки.

ноември
2016 г.

Актуализирани са 2 учебни програми за
придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Изготвено предложение до МОН за
увеличаване приема на студенти по
специалност „медицинска сестра“.
Реализиране на планираните дейности
по проекта. Ежемесечно се изплащат
такси за теоретично и практическо обучение и стипендии на участниците в
проекта.

2/ Увеличен
прием на студенти по специалности с
установен
недостиг.

Утвърждаване на актуализирани учебни
програми за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Набиране на нови заявления от специализанти за участие в проекта, извършване на класиране.

декември ОП РЧР –
2023 г.
2,5 млн. лв.

Сключване на договори за финансиране
на обучението за придобиване на специалност с нови одобрени кандидати за
участие в проекта.

Участници,
придобили
квалификация
(специалност) –
200

На заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020, проИзплащане на такси за обучение и стиведено на 20.06.2019 г., са взети решения за разширяване на целевата група на пендии.
проекта с включване за подкрепа на
медицински сестри и акушерки, намаляване на индикаторите от 520 на 250
специализанти и бюджета на операцията
от 5 500 000 на 2 500 000 лева, и удължаване на срока за изпълнение до края на
2023 г.
Подписано е Допълнително споразумение № 2 от 20.08.2019 г. за изменения в
критериите за избор на операция "Специализация в здравеопазването".
Обявена е четвърта процедура за подбор на специализанти за финансиране
по проекта при новите условия.

Реализиране на проект
февруари В изпълнение на основната по проекта
BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобря- 2017 г.
дейност 6 „Провеждане на обучения:
ване на условията за лечение на
първоначални и периодични на персоспешните състояния“. Проектът ще
нала от ЦСМП и спешните отделения“,
осигури подкрепа на работещите в
бяха обявени и проведени обществени
системата за спешна медицинска
поръчки с предмет:
помощ за придобиване на специ- „Избор на преподаватели за провеждафични знания, умения и ключови
не на обучения за персонала на центрокомпетентности.
вете за спешна медицинска помощ и
спешните отделения”;

По проекта предстоят да бъдат органидекември 7 млн. лв. по
зирани и проведени обучения – първо2020 г
Оперативна
начално и периодични за служителите от
програма
центровете за спешна медицинска
„Развитие
помощ (ЦСМП) и разкритите към тях
човешките
филиали за спешна медицинска помощ
ресур(ФСМП) и изнесени екипи, както и за
си“ 2014-2020
служителите от спешните отделения.
Предстои срокът за изпълнение на
проекта да бъде удължен до

Брой проекти,
насочени към
публичните
администрации
и публичните
услуги на национално, регионално или
местно равнище: 1
Обучени служи-
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5
- „Осигуряване на логистика (пътни,
30.09.2021 г.
нощувки, хранене, трансфери в гр. София, кафе-паузи) по време на обучение в
рамките на проект BG05M9OP001-3.0070001 „Подобряване на условията за
лечение на спешните състояния”.
И по двете процедури бяха избрани
изпълнители, като стартира процедура
по подписване на договори.

6

7

8

9
тели от системата за спешна
медицинска
помощ:
Целева стойност: 6892
Текуща стойност: 0
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1.2 Политики за подобряване на бизнес средата и реформа в
публичната администрация
1.2.1 Бизнес среда и инвестиции (в т.ч. трети стълб от Плана „Юнкер“)


Обзор на изпълнението на политиката

Политиката в областта на бизнес средата и инвестициите се изпълнява основно чрез Планът за действие с мерките, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите и неговото адаптиране към нуждите на държавната администрация продължава. В резултат на извършен повторен анализ на причините за неизпълнението на
част от мерките, както и на възобновената инициатива за формулиране на допълнителни мерки, целящи подобряване на бизнес средата в страната, през отчетния период е актуализиран
Плана за действие от 2016 г.4 Планът вече включва 171 мерки, като част от тях са с коригиран
срок на изпълнение, в съответствие с направените препоръки. Запазва се установеният механизъм за докладване на напредъка при изпълнението на мерките, като единствено се правят
промени, отразяващи новата структура на Министерския съвет.
През отчетния период се наблюдава напредък по мерките, като той варира от успешното
финализиране на плануваните програмни етапи, през разработването на стандарти и правила,
съпътстващи новите електронни административни услуги, до професионалното развитие на
човешкия капитал в държавната администрация. В допълнение, две от мерките, които се фокусират върху оптимизацията на работните процеси и засилване на прозрачността в работата на
администрацията са завършени успешно. Заложени са допълнителни средства за понататъшното популяризиране на предоставените услугите по мярката за изготвяне на инструменти за подпомагане на прилагането на регулационни режими.
Изпълнена е и мярката „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа ЕИТ“, чрез
която се осигурява достъп до информация за съществуваща физическа инфраструктура, подходяща за разполагане на електронни съобщителни мрежи и се изпълняват изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура относно мерките за
намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.
Относно мярка „Въвеждане на електронни обществени поръчки“ през октомври са приети промени в ЗОП, според които задължението за използване на системата ще възниква за
възложителите по график, приет с постановление на Министерския съвет.


Оценка на изпълнението и евентуални рискове

Рисковете по отношение на политиката са свързани с евентуални пречки при изпълнението на мерките от Планът за действие, които са свързани с не привеждане на европейско законодателство в националната правна система, липса на финансиране или недостатъчен ресурс
по линия на ЕСИФ и др.

4
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Решение № 421 на Министерския съвет от юли 2019 г

Мерки в областта на бизнес средата за повишаване конкурентоспособността на икономиката
Област на
политика

1
Бизнес
среда

Наименование на
мярката

2
Изготвяне на
инструмент за
подпомагане на
МСП за прилагане на регулационни режими.

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

3
Идентифициране на найизползваните и най-сложните за
МСП процедури и режими чрез
национално представително проучване.

Начална
дата
4
март
2018 г.

Изготвяне на опростени описания за
тяхното спазване.

Актуално състояние
(към 31 октомври 2019 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението ѝ (след 31 октомври 2019 г.)

5
6
Проектът е приключил успешно с публи- За следващата година се планират средкуването на уебсайта на Министерството ства за актуализиране на наръчника и
на икономиката на 16 април 2019 г. на
по-нататъшното му популяризиране.
Бизнес ръководството за малки и средни
предприятия на български и английски
език.

Крайна
дата

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

7
8
Декември Мярката се
2020 г.
финансира
изцяло от
СПСР.

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност
9
1/ Намаляване
на административната тежест
за МСП чрез подобро разбиране на регулаторните изисквания;
2/ Брой идентифицирани
услуги;
3/ Бр. описани
опростени
правила.

Бизнес
среда

Изготвяне на
„Национална
стратегия за
насърчаване на
МСП“ 2021-2027

За периода 2014-2020 г. в действие е Май
„Национална стратегия за малките и 2019 г.
средните предприятия“, която се
основава на принципите на SmallBusinessActза Европа (SBA).
В рамките на бъдещата многогодишна финансова рамка (МФР)
Министерството на икономиката
следва да подготви нова Национална
стратегия за малките и средни предприятия (МСП) за периода 20212027. Стратегията следва да бъде
приета от Министерския съвет не покъсно от 2020 г.

Министерството на икономиката е
бенефициент по проект за разработване
на „Национална Стратегия за МСП“ за
периода 2021-2027 г.
За изпълнител по проекта е определена
компанията ПрайсуотърхаусКупърс
България. Реализацията на проекта
започна през месец септември 2019 г. с
едногодишен срок на изпълнение, като
към месец март 2020 г. очакваме да са
изпълнени по-важните етапи от проекта.
Одобрени са два от етапите на проекта.

В рамките на проекта ще бъдат реализи- Октомври Мярката се
рани серия от дейности за актуализира- 2020 г.
финансира
не на политиките по отношение на МСП,
изцяло от
Ще се извършват секторни и регионални
СПСР.
анализи, клъстерен и „бенчмарк“ анализ, като основа за формулиране мерки
и интервенции в области от значение за
МСП.

1.Изработване
на проучване и
анализ;
2. Разработена
Стратегия за
периода 20212027 г.

Предстои организиране на регионални
консултации за подготовката на Стратегията за периода 2021-2027 г. Консултации ще се проведат във всички райони
за планиране в периода от месец ноември 2019 г. до месец януари 2020 г.

Стратегията следва да се основава на
следните европейски документи:
Small Business Act и SME Action Programme of the European SME Envoys
Network
Обществе- Укрепване на
ни поръчки административния капацитет

Организиране и провеждане на 8
(осем) обучения за различни целеви
групи във връзка с използването на
зелени критерии и/изисквания при
възлагането на обществени поръчки

м. май
2019 г.

В периода 3-7 юни 2019 г. са реализирани 8 специализирани обучения (с продължителност – 1,5 дни), насочени към
различни целеви групи – представители
на централната и местната администрация, ЦОП, болници, университети, бизнеса и АОП.

Мярката е изпълнена.

м. юли
2019 г

Необходимите средства за
осъществяване на дейността (132
000 лв.) са
осигурени по
проект „Ме-

1/ Брой проведени обучения
Осъществени са
8 присъствени
обучения;
2/ Брой обуче-
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тодическа
подкрепа за
реализирането на „зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран от
Българошвейцарската
програма за
сътрудничество.

9
ни лица
В рамките на
присъствените
обучения са
обучени
217лица;
3/ Подобрен
административен капацитет
на възложителите в качествен аспект
Общо 217 лица
са повишили
знанията си в
областта на
зелените обществени поръчки.

Обществе- Въвеждане на
ни поръчки електронни
обществени
поръчки.

Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална
електронна уеб-базирана платформа: ЦАИС „Електронни обществени
поръчки“; доставка и инсталирано
хардуерно и комуникационно оборудване и базов системен софтуер
(вкл. за Центъра за обслужване на
клиенти); обучаване на администратори на системата (10 лица), служители на АОП (70 лица) и крайни
потребители (300 лица).

януари
2018 г.

Изграждането и внедряването на платформата е предвидено да се осъществи
на два етапа. Към момента е приключило внедряването на ЦАИС „АОП“ за
основните функционалности на системата (етап 1). Бенефициентът е представил
възражения и бележки по разработените модули, които са отразени от изпълнителя.
Системата е въведена в експлоатация на
15 март 2019 г. Освен регистрация на
потребители, в периода до 31 октомври
2019 г. са осъществени и следните дейности:
- провеждане на тестове за информационна сигурност и заплаха от външни
злонамерени действия;
- обучение на различни групи заинтересовани лица: 2 семинара за служители
на АОП (75 лица), 11 семинара експерти
по обществени поръчки – крайни ползватели на системата (1076 лица) и обучаване на системни администратори (10
лица);
- предоставяне на ежедневна услуга за
техническа помощ чрез Център за обслужване на клиенти (от м. март 2019 г.).
- промяна на вътрешните правила и
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Разработване на останалите модули до
пълното изграждане на системата и
въвеждането им в експлоатация до края
на 2020 г.

м. ноември
2018 г. (за
модулите, включени в
Етап 1);
м. декември
2020 г. (за
модулите, включени в
Етап 2);
м. декември
2020 г. (за
провеждане на
обученията)

6 999 982.00 1/ Брой провелв., предосдени обучения
тавени като
БФП по ОПДУ Проведени са
14 обучения;
2/ Брой обучени лица
Общият брой на
обучените лица
е 1161;
3/ Въведена и
функционираща
електронна уеббазирана платформа: ЦАИС
„Електронни
обществени
поръчки“
Системата е
въведена в
реална експлоатация на 15
март 2019 г.;
4/ Повишаване
на прозрачността, ефективността и контрола върху
разходваните

1

2

3

4

5
организация, осигуряване на обратна
връзка относно реализираните функционалности и бизнес процеси и т.н.

6

7

8

От началото на 2019 г. стартира разработване на модулите от Етап 2, като
дейностите се осъществяват съгласно
утвърден план-график. До 31 октомври
2019 г. са разработени и представени за
одобрение шест модула (два от тях са
приети от възложителя, а четири са все
още в процес на тестване и усъвършенстване). Съгласно приетия график, останалите модули до пълното изграждане
на системата ще бъдат разработени и
въведени в експлоатация до края на
2020 г.
Бизнес
среда

Надграждане на
разработен
прототип до
пълнофункционална система за
управление на еформи

Изграждане на пълнофункционална
информационна система за управление на електронни форми (еФорми) за автоматизиране на процеса по заявяване, заплащане и
предоставяне на ЕАУ и реализиране
на Единния модел

2019 г.

Техническите спецификации и документацията за провеждане на обществените
поръчки се изготвят от служители на
ДАЕУ, съгласно изискванията на чл. 58а
от ЗЕУ и образеца на техническо задание
в Наредбата за общите изисквания към
информационните системи, регистрите и
електронните административни услуги.

Съгласно приети през м.
октомври т.г.
промени в ЗОП,
задължението
за използване
на системата ще
възниква за
възложителите
по график,
приет с постановление на
Министерския
съвет.
Ще бъдат доразвити функционалностите 2021 г.
на системата по разработения прототип,
като минимум в следните области:
- Създаване, редактиране и съхранение
на електронни форми с възможност за
последваща визуализация;

В изпълнение са следните дейности:

- Избор на електронна услуга в зависимост от използваното средство за идентификация;

-Разработване на стандарт, правила и
процедури, свързани с прилагането на
Единния модел за заявяване, заплащане
и предоставяне на електронни административни услуги;

- Визуализация и попълване на електронната форма, с която избраната услуга
се заявява;

- Разработване на система за управление
на електронни форми за заявяване на
електронни административни услуги
(ЕАУ) и интеграция с хоризонталните
системи на електронното управление;
-Разработване на електронни форми за
ЕАУ. Интеграция на информационните
системи на структури на държавната
администрация с хоризонталните системи на е-управление.

9
чрез обществени поръчки
средства

- Извършване на формален контрол на
въвежданата информация;
- Автоматично попълване на вече налична информация (регистрирана в профила
на потребителя), включително от външни регистри и бази данни;
- Добавяне на допълнително изискуеми
документи чрез техният избор и попълване или като сканирани такива;
- Електронно подписване на документите, включително и допълнително изискуемите, когато това се изисква от процедурата по използване на услугата;

1) Повишена Брой изградени
степен на
информационавтоматизини системи – 1
ране на
процеса по
заявяване,
заплащане и
предоставяне
на ЕАУ, улеснен процес за
гражданите и
бизнеса по
заявяване,
заплащане и
предоставяне
на ЕАУ;
разработени
електронни
форми за
предоставяне
на ЕАУ чрез
Единния
модел
2) 204 000 лв.
БФП по ОПДУ

- Потвърждение от заявителя;
- Връчване на пакета документи в профила на доставчика на услугата заедно с
генерирания атестат за автентикиран
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Март
2020 г. –
за надграждане
на ядрото
с адаптери

1) подкрепени администрации и
организации,
предоставящи обществени услуги,
за въвеждане
на комплексно административно
обслужване и
намаляване
на административната
тежест за
гражданите и
бизнеса и
трансформиране на
модела за
административно обслужване

Надградена
средата за
междурегистров обмен на
справочна и
удостоверителна информация;

потребител.
Бизнес
среда

Надграждане на
средата за междурегистров
обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX)

Разширяване на обхвата на Regix,
създаване и актуализиране на
справки, адаптери, присъединяване
на нови регистри и надграждане на
средата с нови функционалности

2019 г.

С Решение № ДАЕУ 1927/06.02.2019 г.; и
№РОП – 05397-2019-0003 на
11.02.2019 г. е обявена обществена
поръчка с предмет :„Разширяване на
обхвата на средата за Междурегистров
обмен на справочна и удостоверителна
информация, гарантиране работоспособността на същата, създаване и актуализиране на справки, адаптери, присъединяване на нови регистри и надграждане на средата (RegiX) с нови функционалности“.

В рамките на мярката ще се извърши
следното:

В момента договорът се изпълнява
съгласно техническото предложение на
участника, техническата спецификация и
плана за изпълнение и е с приключил
етап Планиране и Детайлизация и приемане и разглеждане на отчетни документи от подетап Проектиране. Предстоят дейности, свързани с етап Изпълнение.

- Доработване на всички съществуващи
адаптери за достъп до регистрите, с
добавяне на възможност за изготвяне на
резултатите от услугите в преносим
документен формат (pdf или docx) в
съответствие със ЗЕДУУ;

- Изготвяне на стандарт за разработване
на адаптери, включващ конвенция за
именуване, структура на адаптери,
стандарт за описание на услугите, чрез
които си взаимодействат ядрото на
системата с адаптерите и адаптерите с
бази данни. Стандартът включва описание на оптимизиран процес по присъе- 2021 г.
диняване на адаптер и неговата последваща автоматизирана интеграция с
С решение № ДАЕУ – 6104/10.05.2019 г. ядрото и публикуване в поддържаният
на председателя на ДАЕУ има избран
от ядрото и клиентските приложения
изпълнител и подписан Договор № ДАЕУ списък от адаптери, предоставяни чрез
– 63/10.06.2019 г. с изпълнител "Технотях справки и информация за потребителогика" ЕАД.
лите;

- Доработване на клиентските приложения за достъп до услугите на Системата,
мултитенант и публично приложение за
граждани, с добавяне на възможност за
изготвяне на резултатите от услугите в
преносим документен формат (pdf или
docx) в съответствие със ЗЕДУУ;
– Присъединяване на нови администратори на регистри и разширяване на
обхвата на справките по заявка на първични администратори на данни и консуматори;
- Разработване на функционалности за
полагане на електронен печат и
timestamp за удостоверяване на време
от Първичните администратори на
данни, чиито регистри са присъединени
към RegiX;
- Надграждане на ядрото на Regix, свързана функционалностите за наблюдение
на адаптерите за достъп до присъединени регистри и средата като цяло, за
осигуряване на навременна реакция при
срив, отпадане на комуникация, натоварвания, инциденти и настъпване на
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2) 972 000 лв.
БФП по ОПДУ

Създадени нови
и актуализирани съществуващи адаптери и
справки. Присъединени нови
регистри и бази
данни

1

2

3

4

5

6
извънредни ситуации;

7

8

9

– Интеграция с журнала на събитията,
част от ресурсите на ЕУ, в които се регистрират възникнали чрез RegiX събития
– Интеграция с ЕПДЕАУ с цел предоставяне на специфична информация от
системата за междурегистров обмен за
всеки потребител с профил в „Моят
egov.bg“.
Във връзка с надграждането на системата за междурегистров обмен ще се
актуализира техническата и експлоатационна документация на RegiX, както и
публично наличната информация за
потребителите на системата, във връзка
с надградените функционалности и
начините за тяхното ползване. В рамките
на дейността, минимум 20 администрации ще бъдат подкрепени за въвеждане
на КАО, чрез създаване на нови и актуализиране на съществуващи справки и
адаптери.
Бизнес
среда

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.

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.
Подадени са пет проектни предложение, които са в процес на оценка
По ПО 6e сключени 1 ДБФП на стойност
8,3 млн. лева

Бизнес
среда

Бизнес
среда

Развитие на
базова техническа инфраструктура, насочена към
бизнеса.

Подобряване на условията за икономическа активност.

Подобряване на
качеството на
градската среда
за устойчивото
развитие на

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

Предстои подаване и оценка на проект- 2023 г.
ни предложения по процедурата, сключване на договори и стартиране на изпълнението на проекти по ОПРР 20142020 в рамките на Приоритетна ос 6
„Регионален туризъм”, насочени към
повишаване на туристическото предлагане на паметници на културата от национално и световно значение.

ОПРР 20142020 г. – 197
млн. лв.

Разработени
туристически
продукти за
обектите на
културното
наследство от
национално и
световно значение (целева
стойност –
18 бр.)

2015 г.

Отворени процедури за предоставяне на Изпълнение на проекти по ОПРР 2014БФП по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
2020 в рамките на Приоритетна ос 1
интегрирано градско развитие“.
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ за зони за въздействие с потенСключени са 4 бр. ДБФП за проекти за
циал за икономическо развитие от
обновяване на икономически зони от
ИПГВР.
ИПГВР на обща стойност 18,7 млн. лв.,
приключили са три проекта на стойност
17,2 млн. лв.

2023 г.

ОПРР 20142020 г. – 164
млн. лв.

Обща площ на
рехабилитираната земя
(целева стойност – 172
хектара), постигната до
момента 10,61
ха.

2015 г.

Публикувани процедури за предоставяне на БФП по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и градско развитие“ на ОПРР 20142020.

2023 г.

ОПРР 20142020 – 304,5
млн. лв.

Незастроени
площи, създадени или рехабилитирани в
градските
райони – целе-

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

Сключени са 42 ДБФП на обща стойност

Изпълнение на проекти за изграждане и
възстановяване на елементи на градската среда.
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1

2
бизнеса.

3

4

Бизнес
среда

Подобряване на
достъпността и
свързаността.

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

2015 г.

Бизнес
среда

Изграждане на
ГИС базирана
електронна
платформа ЕИТ.

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

5
на БФП 350,7 млн. лв.

Публикувана процедура за предоставяне
на БФП по Приоритетна ос 7 „Регионална
пътна инфраструктура“ на ОПРР 20142020.
В изпълнение са 29 проекта на обща
стойност на БФП 377 млн. лв.

7

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

Изпълнението на проекта е финализира- Мярката е изпълнена.
2019 г.
нето. Изпълнени дейности:
ЕИТ е изградена и е достъпна на интерПроучване на актуалното състояние на
нет адрес: https://sipbg.gov.bg/
съществуващата и планираната физичесЕИТ поддържа два регистъра: регистър
ка инфраструктура;
на текущите и предстоящи дейности по
Определяне на базови слоеве и свърза- строителство, разполагане и монтаж и
ните с тях метаданни и атрибути;
регистър на обявленията за предоставяне на права за достъп. Платформата
Развитие на ГИС за мрежова инфрастпредлага шест електронни администраруктура;
тивни услуги и осигурява условия за
попълване и подаване по електронен
Интегриране с други системи;
път на заявления и документи, необхоРазработване и внедряване на софтуер- дими за разполагането и поддържането
на електронни съобщителни мрежи и
на платформа за обработка и графично
физическа инфраструктура, както и за
представяне на данни по смисъла на
получаване на информация за хода на
Директива 2014/61/ЕС;
разглеждането им от компетентните
Въвеждане на ГИС базирани онлайн
органи.
електронни административни услуги за
От старта на системата през юни 2019, в
дейностите на ЕИТ;
нея вече се съдържа информация за 10
Обучения на заинтересованите страни за 848 км електронни съобщителни мрежи,
работа с ГИС базираната информацион- 12 090 км инфраструктура за разполагана система ЕИТ
не на мрежи, 194 км електропреносна
Създаване на публични онлайн регистри мрежа, 4216 км железопътна мрежа.
– изградени са 2 регистъра :
регистър на дейностите – съдържа информация за планирани или текущи
дейности по строителство, разполагане и
монтаж на физическа инфраструктура;
регистър на обявленията – съдържа
обявленията за предоставяне на права
за достъп до и на съвместно ползване на
физическа инфраструктура.
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6

8

По ОПРР
2014-2020 –
380 млн. лв.

9
ва стойност
3 184 724 кв.м.,
постигната до
момента 1
537 898,35 кв.м

Обща дължина
на реконструирани или модернизирани
пътища – 665
км.
Постигната
стойност – 49,15
км
1 998 668
Изградена
млн.лв. по
платформа
ОПДУ.
„Единна информационна
Оптимизация точка“.
на работните
процеси и
https://sipbg.gov
засилване на .bg/
прозрачността в работата
на администрацията.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

С ПМС № 227/10.09.2019 г. е приета
Наредба за форматите на данните и за
условията и реда за предоставяне на
достъп до информацията в ЕИТ
Бизнес
среда

Стратегически
документ с мерки
за развитие на
високоскоростна
и свръхвисокоскоростна свързаност и изгражданена мрежи от 5то поколение
(5G)

Приемане на мерки, които да гаран- 2018 г.
тират достъп на гражданите и бизнеса до мрежи с много висок капацитет. Очаква се 5G мрежите да са
неколкократно по-бързи от 4G – в
размер от сегашните няколко десетки мегабита до (потенциално) 1000
мегабита в секунда или в пъти побързо от средностатистическите
кабелни Интернет връзки.

Извършени дейности като подготовка за
актуализиране на Националния план за
широколентова инфраструктура за
достъп от следващо поколение:

- Разработена е платформа Единната
информационна точка (ЕИТ) в рамките
на проект „Изграждане на ГИС базирана
електронна платформа „Единна информационна точка“,
– С ПМС № 227/10.09.2019 г. е приета
Наредба за форматите на данните и за
условията и реда за предоставяне на
достъп до информацията в ЕИТ. Наредбата е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за електронните
съобщителни мрежи и физическата
инфраструктура.

Актуализация на Националния план за
широколентова инфраструктура за
достъп от следващо поколение
При актуализацията ще се извърши
мониторинг на планираните инвестиции,
с цел осигуряване на достъп на гражданите от Съюза до мрежи с много висок
капацитет.

2019 г.

В рамките на
утвърдените
разходни
тавани

Изготвен стратегически
документ

Визуализиране на наличната информация.

Установяване на практика за широки
консултации при публични инвестиции.

Изготвена е и публикувана информация
относно предлагането на широколентов
достъп до интернет на територията на
страната – Списък на „белите и сиви
зони“. Изготвената интерактивна карта,
както и подробна информация за използваната методика са достъпни на вече
функциониращата Единна информационна точка в раздел "Широколентов
достъп"
https://sipbg.gov.bg/SIP.Experts/public/eit
/bbMapping_bg.htm
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Мерки в областта на административните реформи
Област на
политика

Наименование на
мярката

1

2

Публична
администрация

Подобряване
качеството на
политиките и
нормативните
актове чрез
изготвяне на
предварителни и
последващи
оценки на въздействието

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

3

Начална
дата

(към 31 октомври 2019 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението ѝ (след 31 октомври 2019 г.)

Крайна
дата

4

5

6

7

Целта е да се повиши капацитетът на Януари
администрацията за изготвяне на
2019 г.
цялостни предварителни и последващи оценки на въздействието, да се
натрупа експертиза, опит, информация и данни, които да се използват
при разработване на следващи
оценки.

В изпълнение на мярката се реализира проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация”.

Актуално състояние

Избрани изпълнители по реда на ЗОП за
основните дейности на проекта.

Изготвяне на 10 цялостни предварителни оценки на въздействието.

Сключени договори с избраните изпълнители по реда на ЗОП (текущо обжалване по 1 от позициите).

Изготвяне на 20 последващи оценки на
въздействието.

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

8

9

Декември Подобрено
2020 г.
качество на
политиките и
нормативните актове

Избрани закони за извършване на предварителна и последваща ОВ

Повишен на
капацитет в
публичната
администрация за извършване на
предварителна и
последваща
оценка на
въздействието на законопроекти и
политики.

Поради забавяне на избора на изпълнители по ЗОП, свързано и с обжалване на
процедурата, се наложи удължаване на
срока за изпълнение на проекта.

Изпълнението на проекта
се финансира
по ОПДУ на
стойност 2
952 116 лв.

Публична
администрация
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Повишаване на
качеството на
административното обслужване

Целта на мярката е да се повишат
Януари
стандартите за качество на админис- 2019 г.
тративното обслужване, както и да
се въведе устойчива практика за
проучване и измерване удовлетвореността на потребители на административни услуги.

Избрани изпълнители по реда на ЗОП за
основните дейности на проекта.

Ще се изготвят Харти на клиента, на
различни видове централни и териториални администрации, с по-

Провеждане на обучения за прилагане
Изготвени 5 Харти на клиента, на различни видове централни и териториални на методите за обратна връзка.

Сключени договори с избраните изпълнители по реда на ЗОП.

Актуализиране на общите стандарти за
качество на услугите.

Ноември
2020 г.

Повишено
качество на
административното
обслужване.

Проведено проучване по метода „таен
клиент“ в 13 администрации.
Подобрена
система за
обратна

Изготвяне на
цялостни предварителни
оценки на
въздействието.

Текуща стойност: 0 за
2019 г.
Целева стойност: 10 цялостни предварителни ОВ.

Изготвяне на
цялостни последващи оценки на въздействието.
Текуща стойност: 0 за
2019 г.
Целева стойност: 20 цялостни последващи
ОВ

Разработване
на общи стандарти за качество на административното
обслужване
Текуща стойност: 5 общи
стандарта

1

2

3

4

5

високи собствени стандарти за
качество на услугите.

администрации, с по-високи собствени
стандарти за качество на услугите.

Следва да се направи външна обективна оценка на нивото на предлаганите административни услуги, от
гледна точка на гражданите и бизнеса, като за целта се използва методът „таен клиент“.

Актуализирана Методология за проучване и измерване удовлетвореността на
потребители на административни услуги.

За изпълнение на мярката се реализира проект „По-високо качество на
административното обслужване,
чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за
обратна връзка от потребителите“.

Поради забавяне в избора на изпълнители по ЗОП и сключване на договорите
с тях, се наложи удължаване на срока за
изпълнение на проекта.

6

7

8

9

връзка от
Целева стойпотребители- ност: 15 общи
те.
стандарта

Администрации, извършили
проучвания по
метода „таен
клиент“
Текуща стойност: 13
Целева стойност: 10 администрации.

Обучени служители за прилагане на методите за обратна
връзка
Текуща стойност: 0
Целева стойност: 80 служители
Публична
администрация

Извършване на
функционални
анализи на хоризонтални и секторни политики

Целта на мярката е да се актуализира Единната методология за провеждане на функционален анализ в
държавната администрация, като се
допълни с възможности за извършване на анализи на хоризонтални и
секторни политики, а не само на
административни структури.

Разработване на Наръчник, който да
улеснява практическото приложение.

методологическа рамка следва да
бъде тествана чрез извършването на
функционален анализ на 5 хоризонтални/секторни политики.

Юни
2019 г.

Избрани изпълнители по реда на ЗОП за
основните дейности на проекта.

Изготвен проект на Методология за
провеждане на функционален анализ.

Приемане на плановете за действие в
останалите 3 сфери на политика.

Декември Подобрено
2019 г.
изпълнение
на 5 хоризонтални и
секторни
политики

Изготвени
функционални
анализи на
хоризонтални и
секторни политики
Текуща стойност: 5

Извършени анализи на 5 хоризонтални и
секторни политики.

Разработени и приети 2 плана за действие.

Целева стойност: 5 анализа

Приети планове
за действие
Текуща стойност: 2
Целева стой-
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
ност: 5

За реализиране на мярката се изпълнява проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални
и секторни политики“.
Публична
администрация

Подобряване на
капацитета за
стратегическо
планиране

Разработване на сертификационна
програма за следдипломна квалификация по стратегическо планиране, насочена към служителите в
държавната администрация. Програмата ще се разработи съвместно
между ИПА, СУ „Св. Климент Охридски“ и Американският университет в
България.

Ноември
2018 г.

Разработена обучителна програма
Избрани лектори

Подбор на участниците в обучителната
програма
Провеждане на обученията

Септемв- Подобрен
ри 2019 г. капацитет за
стратегическо
планиране

Брой служители, преминали
обучителна
програма и
получили следдипломна
квалификация
по стратегическо планиране
Текуща стойност: 0
Целева стойност: 30

Публична
администрация

Подобряване на
подбора на
служители в
държавната
администрация

Въвеждане на централизиран подбор на държани служители и на
служители, които за пръв път ще
заемат ръководни длъжности

2017 г.

Изготвени тестове за централизирания
подбор от изпълнител, избран по ЗОП.

Разработен и внедрен единен портал за
работа в администрацията и информационна система за кандидатстване.
Налага се удължаване на срока за изпълнение на мярката, поради забавяне
при приемането на измененията и допълненията в подзаконовата нормативна
уредба.
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Актуализиране на нормативната уредба.

Провеждане на първи централизиран
подбор в държавната администрация.

Ноември
2019 г.

Подобрена
ефективност,
обективност
и прозрачност на

Процент на
конкурсни
процедури с
етап на обективен подбор

подбора на
служители в
държавната
администрация

Текуща стойност: 0%

Целева стойност: 100 %

2 НАПРЕДЪК ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ ПО СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020“
Табл.: Напредък в изпълнението на националните цели по Стратегия „Европа 2020“
Национална цел

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020

Заетост на населението на
възраст 20-64 г.

63.5%

65.1%

67.1%

67.7%

71.3%

72.4%

76%

Заетост за населението на
възраст 55-64г.

47.4%

50.0%

53.0%

54.5%

58.2%

60.7%

53%

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

21.8%

17.7%

14.4%

12.2%

9.9%

8.3%

7%

Инвестиции в НИРД в % от
БВП

0.64%

0.79%

0.95%

0.77%

0.74

0.75(п)

1.5%

Дял на енергията от ВИ в
брутното крайно енергийно потребление

19.0%

18.0%

18.2%

18.8%

18.7%

16%

Повишаване на енергийната ефективност

17.48%

13.65%

10.17%

11.58%

8.33%

25%

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

6.0%

5.8%

6.5%

7.3%

7.2%

10%

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

-14.4%

-11.8%

- 2.4%

- 1.5%

- 2.2%

3%

20%

Дял на преждевременно
напусналите образователната система

12.5%

12.9%

13.4%

13.8%

12.7%

12.7%

11%

Дял на 30-34 годишните
със завършено висше
образование

29.4%

30.9(пр)%

32.1%

33.8%

32.8%

33.7%

36%

1 527 534

1 578 254

1 585 808

1 638 680

1 665 255

1 550 797

-260 000

Намаляване на броя на
живеещите в бедност с
260 000 души до 2020 г.
(спрямо 2008 г., 1 632 120
души )

Забележки: (п) – предварителни данни; (пр) – прекъсване на динамичния ред.
Източник: НСИ,Евростат
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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 2019 г. програми и мерки. За периода май-октомври е осигурена заетост за 9 685 лица
и обучение на 3 224 лица. Наблюдаваните положителни тенденции на пазара на труда и повишаването на възрастта за пенсиониране са основна причина за достигане на историческо високо ниво на заетост на населението в групите на възраст 20-64 г. от 76.3% за трето тримесечие на
2019 г.5, както и преизпълнение на целта за населението на възраст 55-64 г.
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. Продължава да се наблюдават регионални несъответствия между търсените и предлаганите умения и квалификация на пазара на
труда. Преодоляването на този проблем, 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. Предвид течащата цифрова трансформация на икономическите дейности, подобряването на цифровите умения на работната ръка следва да бъде
приоритет на активните политики на пазара на труда.

5
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Източник: Наблюдение на работната сила, Национален статистически институт.

Мерки, адресиращи НЦ за заетост
Област на
политика

1
Заетост

Наименование на
мярката

Информация относно предприети и планирани мерки

8

9

(към 31 октомври 2019 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението ѝ (след 31 октомври 2019 г.)

Крайна
дата

4

5

6

7

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.
От началото на годината до 31.10.2019
работа на първичен пазар са започнали
167 870 безработни. Само за периода
май-октомври устроените на първичен
пазар са 96 427 безработни лица.

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

декември 26 млн. лв.
2019 г.

Брой безработни лица, устроени на работа
на първичен
пазар – 189 хил.
Към 31.10.2019
работа на
първичен пазар
са започнали
167 870 безработни.
88,8% от целевата стойност за
годината

Активна политика Програми и мерки за насърчаване
януари
на пазара на
създаването на заетост за групи в
2019 г
труда
неравностойно положение на пазара
на труда.
Изпълнение на
НПДЗ 2018 г.

През периода м.05-м.10.2019г. по програми и мерки за заетост, финансирани от
ДБ, от групите в неравностойно положение на пазара на труда е осигурена
заетост на 9 685 лица и обучение на 3
224 лица.

Изпълнение на мерките и програмите,
включени в плана, финансирани със
средства от ДБ.
От 1 ноември до края на годината по
програми и мерки се очаква да бъдат
изразходвани 15,3 млн.лв.

декември 73 млн. лв.
2019 г.
Изразходваните средства са общо в
размер на
40,2 млн. лв.

16 567 безработни, включени в заетост.
В заетост са
включени общо
9685безработни
лица

Изпълнение на
ОПРЧР

Финансови стимули за създаване на
работни места в предприятия в
сектори с висока добавена стойност.
Политика за учене през целия живот
(„Младежка заетост“, „Обучение и
заетост за младите хора“, „Обучения
и заетост“, „Работа“, „Специфични
обучения“, „Ваучери за заети лица“,
„Обучения за заети лица“).

2015 г.

В отчетния период са верифицирани
следните разходи:
1.
МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ –
BG05M9OP001-1.001 – 5 944 412,03 лв.
2.
ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА
МЛАДИТЕ ХОРА – BG05M9OP001-1.005 –
3 649 889,36 лв.
3.
ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТBG05M9OP001-1.010 – 29 440 223,28 лв.
4.
РАБОТА – BG05M9OP001 –
1.028 – 20 813 642,10 лв.
5.
СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ
BG05M9OP001- 1.022 – 1 516 319,12 лв.
6.
ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА –
BG05M9OP001-1.021 – 11 122 179,00 лв.
7.
ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА –
BG05M9OP001-1.016 – 2 268 487,67 лв.

Продължаване изпълнението на проектните дейности по операциите.

2023 г.

Безработни и
неактивни –
66 260;
Заети лица,
придобили
квалификация
или имащи
работа – 90 200.

Мерките в изпълнение на

Реализиране на Програма "Старт на
кариерата", мерки по ЗНЗ насочени

януари
2019 г

През периода м.05-м.10.2019г. по Програма "Старт на кариерата” и мерките,

Изпълнение на подкрепящи мерки,
насочени към устройване на пазара на

декември 5.2 млн. лв.
2019 г.
Изразходва-

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

3

Предоставяне на посреднически
януари
услуги за намиране на работа. Из2019 г.
готвяне 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.

Актуално състояние

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

Начална
дата

2

Кратко описание на мярката

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

546 854 936
лв.

Заетост на 970
младежи
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1

2
Национален план
за изпълнение на
Европейската
гаранция за
младежта и
мерките

3

4

към младежи 29 г. възраст в т.ч. чл.
36, ал.1, чл.36, ал.2, чл. 36а, чл. 41,
чл. 41а за осигуряване на заетост на
младежи до 29-годишна възраст

Операция „Младежка заетост”

5
насочени към младежите в заетост са
включени общо 122 безработни лица.

2015 г

6

7

труда на безработни младежи до 29
години.
От 1 ноември до края на годината по
Програма "Старт на кариерата" и мерките, насочени към младите хора се очаква
да бъдат изразходвани 0,8 млн.лв.

През периода м.05-м.10.2019г. по проек- Операция „Младежка заетост“ – прота насочен към младежите в заетост са
дължаване изпълнението на дейностите
включени общо 1 749 безработни лица.
по операцията.
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2015 г.

В процес на изпълнение на схемата в
периода м.05-м.10.2019г е осигурена
заетост на 530 лица.

Продължаване изпълнението на проектните дейности по операциите.

9

ните средства
за периода са
общо в размер на 3,3
млн.лв.

В заетост са
включени 122
безработни
лица

2023 г.

102 млн. лв.
Изразходваните средства
общо до
момента с
натрупване са
в размер на
73 334 515,82
лв.

Безработни
лица до 29 г.
вкл.– най-малко
18 655;
От началото на
изпълнението
на проекта 12
886 лица са
включени в
обучение и
4 885 лица в
стажуване, или
общо 17 771.
Успешно завършилите
обучение и
останали на
работа при
същия работодател са 9 803
лица, а 3 875
лица са участвали в стажуване и останали
на работа при
същия работодател.

2023 г.

123 854 936
лв.
Изразходваните средства
с натрупване
до момента
са в размер н
77 209
586.81лв.

Безработни
участници от 15
до 29 г. –
21 810.

Поради засилен интерес за участие в
процедурата, както от страна на работодателите, така и от безработните младежи, процедурата е удължена до 2023 г.

Операция „Обучения и заетост на
младите хора”

8

От началото на
изпълнение на
схемата е осигурена заетост
на 23 100 лица,
от които 385
лица с трайни
увреждания по
Компонент II по
проекта. От тях
в директна
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9
заетост са
включени 21
363 лица, в
заетост след
преминато
обучение са
включени 1737
лица

Интегриране на
Операция „Обучения и заетост“
продължително
безработните и
икономически
неактивни лица в
заетост.- ОПРЧР

2015 г.

В процес на изпълнение на проектните
В процес на изпълнение на проектните
дейности. В периода м. 05-м. 10.2019 г. е дейности.
осигурена заетост общо по двата компонента на 16 754 лица.

Подобряване
достъпа до пазара на труда за
хората с увреждания

Операция „Активно включване“.

2016 г.

Общо включените за 2019 г. неактивни и Продължаване на изпълнението на
безработни лица са 6990.
проектните дейности.

Операция „Развитие на социалното
предприемачество“.

2017 г.

Сключени са 243 договора на стойност
51 180 791.53 лв.,като до 31 октомври в
дейности по проектите са включени
общо 3 747 безработни и неактивни
лица.

Продължаване на изпълнението на
проектните дейности.

2023 г.

201 млн. лв.
Изразходваните средства
с натрупване
до момента
са в размер
на
104 148 258,2
0 лв.

Неактивни и
безработни
лица над 29 г. –
16 754

2019 г.

22.7 млн. лв.

Неактивни или
безработни
участници – 6
990; Хора с
увреждания над
18 г.- 4173

2019 г.

51.2 млн. лв.

Бр. на кооперативните предприятия и предприятията на
социалната
икономика,
получили подкрепа – 230;

Неактивни и
безработни
лица с трайни
увреждания над
29 г. – 8
100Неактивни и
безработни
лица с трайни
увреждания над
29 г. – 8 510
Включени в
заетост общо по
двата компонента са 14 367
лица, от които
13 271 лица в
директна заетост и 1096
включени в
заетост след
вече преминато
обучение
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Неактивни или
безработни
участници –
1640.
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Операция „Подкрепа за лицата с
увреждания”

2017 г.

В рамките на Компонент I се сключиха 5 Изпълнение на проектните дейности.
договора на стойност около 7 млн.лв.
В рамките на Компонент II, който ще има
надграждащ ефект се предвижда да се
създадат още 10 нови Дневни центъра за
лица с увреждания и техните семейства,
включително с тежки множествени
увреждания.

2023 г.

15,9 млн. лв.

Очаква се в
операцията да
бъдат включени
840 хора с
увреждания над
18 г.

Операция „Равни шансове”

2017 г.

Сключени са 13 договора на стойност
4 699 954.89 лв.,като до момента в дейности по проектите са включени общо
1 135 лица, от които 225 са деца, вкл. с
увреждания, и 870 лица с увреждания
над 18 г.

Изпълнение на проектните дейности.

2020 г.

8 млн. лв.

Деца, вкл. с
увреждания –
225; Хора с
увреждания над
18 г. – 870

Операция „Социални предприятия за 2019 г.
лицата с психични разстройства и
интелектуални затруднения“
Целта е да се осигурят ресурси и
финансиране за организиране на
дейности за създаване на защитена
работна среда на принципа на социалните предприятия, насочени към
лицата с психични разстройства и
интелектуални затруднения.

В процес на подготовка за обявяване.

Предстои обявяване през декември
2019 г.

2023 г.

3 млн. лв.

Неактивни или
безработни
участници – 200

Разширяване на възможностите за
заетост на хората с увреждания в
обичайна, специализирана и защитена работна среда.

Изпълнение на Национална програма за Изпълнение на проектните дейности по
заетост на хората с увреждания, утвърПрограмата.
дена от министъра на труда и социалната политика, в подкрепа на работодателите, съответно органите по назначаване
за финансиране на дейности по приспособяване и/или оборудване на работни
места за хора с трайни увреждания и
осигуряване на достъп до тях, за квалификация и преквалификация, съответно
обучение за професионално и служебно
развитие и други дейности с цел създаване на условия за заетост на хората с
трайни увреждания, насърчаване и
подпомагане на работодателите да ги
наемат на работа и за повишаване на
тяхната пригодност за заетост.

4.2 млн. лв.

Приспособени и
оборудвани
работни места
за хора с трайни
увреждания
целева стойност
1000 бр.; постигнато – 56 бр.
Предвижда се
изпълнението
на Националната да се осъществява на
проектен принцип в рамките
на одобрените
бюджетни
средства за
съответната
година.

май
2019 г.

декември
2019 г.

1

2

3

4

5

Финансиране на проекти за започване и
развитие на самостоятелна стопанска
дейност на хора с увреждания.

Финансиране на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания по целеви проекти и програми.

6

7

Изпълнение на проектните дейности.

Изпълнение на проектните дейности.

8

600 000 лв.

1.5 млн. лв.

9

Предприемачихора с увреждания, стартирали самостоятелна стопанска
дейност – 16
бр.
25 разкрити
нови работни
места за хора с
увреждания
Работни места с
осигурени
и/или подобрени здравословни и безопасни
условия на труд
в специализирана работна
среда – 360 бр.
Технологично
обновени
специализирани предприятия
и кооперации
на хората с
увреждания –
13 бр.

Осигуряване на заетост за хора с множество трайни увреждания в Центрове
за защитена заетост – механизъм в
подкрепа на трудовата интеграция на
хора с множество трайни увреждания с
цел осигуряване на условия за извършване на продуктивна дейност, платена
работа и предоставяне на персонални
подкрепящи услуги.
Насърчаване на
инвестиции, създаващи

Финансови стимули за създаване на работни
места в предприятия в сектори с

Издаване на сертификати за клас
2019 г.
инвестиция и приоритетен проект по
ЗНИ.
Отпускане на финансови средства за

За периода 01.05.2019 г. – 31.10.2019 г.
са издадени 17 сертификата по реда на
ЗНИ (14 проекта за клас А, 3 проекта клас
Б), предвиждащи разкриването на 1314
нови работни места, от които 417 във

Изграждане на Центрове за защитена
заетост

600 000 лв.

Създадени
центрове за
защитена заетост
– 1 бр.

За периода 1 януари 2019 г. – 31 декемв- 2020 г.
ри 2020 г. е планирано да бъдат сертифицирани 46 проекта по ЗНИ на обща
стойност от 876 млн. лв., предвиждащи
създаване на 1 610 нови работни места.

1/ Ръст на
инвестициите
и заетостта
във високотехнологич-

1/ Коефициент
на заетост в
сектори с висока добавена
стойност (про-
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1

2

работни
висока добавена
места във
стойност.
високотехнологичните сектори
и в районите с висока
безработица
Предоставяне на
качествено
образование и
обучение
Осигуряване на
качествено ПОО,
ориентирано към
потребностите на
икономиката

3

4

прилагане на насърчителните мерки
по ЗНИ, вкл. за частично възстановяване на разходите за осигуровки на
работодателя за разкритите нови
работни места.

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

5
високотехнологични производства и
услуги.
Инвестициите по сертифицираните
проекти са на обща стойност 210.482
млн. лв., от които 10.154 млн. лв. във
високотехнологични производства и
услуги.
От сертифицираните проекти за периода
01.05.2019 г. – 31.10.2019г., 5 са във
високотехнологични производства/услуги.
От всички проекти 15 проекта са извън
столицата, вкл. в 2 общини с безработица над средната за страната.

Януари
2019 г.

Извършени са проучвания и анализи за
нуждите на бизнеса от специалисти с
професионална квалификация.
Осъществен е държавният план-прием за
2019-2020 г.

6

7

8

9

ните сектори
и в районите
с висока
безработица;
2/ Постъпления в бюджета под формата на
платени
данъци и
осигурителни
и здравни
вноски.

мяна) – 5.4%
ръст през
2016 г. спрямо
2015 г.;
2/ Дял на новосъздадени
работни места в
сектори с висока добавена
стойност (като
% от всички
новосъздадени
работни места
по сертифицирани по ЗНИ
проекти) – 32%

Септемв- 1. Преструкри 2019 г. туриране на
приема по
профили и
професии в
посока на
STEM профили и технически и ИТ
професии

1.Повишен дял
на приема по
профили и
професии в
посока на STEM
профили и
технически и ИТ
професии
На национално
ниво ръстът на
приетите ученици в STEM
направлението
за учебната
2019/2020
година в сравнение с 2018 г.
е 5,26%.

В рамките на 2019-2020 г. е планирано
предоставянето на насърчителни мерки 2019 г.
на 27 от сертифицираните проекти с общ
обем на инвестициите от 418 млн. лв.,
предвиждащи създаването на 945 нови
работни места.

Мярката е изпълнена

2. Повишен дял
на приетите
ученици в VIII
клас в професионални гимназии и паралелки
с професионална подготовка –
с минимум 2
пр.п за учебна
година (базова
стойност –
октомври
2018 г.)
Зададената
целева стойност
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от МОН по
отношение на
професионалното образование е изпълнена от 10 области
в страната, а в
останалите,
независимо, че
не е реализирана, има
увеличение на
местата в професионални
паралелки в
сравнение с
2018 г.

Увеличаване на финансирането на
професионалното образование и
обучение

Януари
2019 г.

С ПМС № 20 от 01.02.2019 г. за изменеМярката е изпълнена.
ние и допълнение на ПМС № 328 на МС
от 21.12.2017 г. за условията и реда за
получаване на стипендии от учениците
след завършено основно образование се
уреждат и условията за получаване на
стипендии и в дуалната форма на обучение.
С цел допълнително финансиране на
паралелки със защитени специалности и
специалности с очакван недостиг на
пазара на труда:
С ПМС № 130/27.05.2019 г. са одобрен
допълнителни трансфери по бюджетите
на общините за
2019 г. За работа с деца и ученици от
уязвими групи в детските градини и
училищата и за допълнително финансиране за
издръжка на паралелки за придобиване
на квалификация по
защитени специалности от професии и
специалности от
професии, по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара на
труда

Увеличаване на финансирането на
професионалното образование и
обучение

Април
2020 г.

Процедура „Професионално образование за успешна реализация на пазара на
труда" е включена в проекта на Индикативна годишна програма за 2020г.
Промените в началния и крайния срок

Септемв- 1.Повишаван
ри 2019 г. е броя на
учениците по
защитени
специалности
и специалности с очакван недостиг
от специалисти на пазара
на труда.

1.Брой ученици,
обучаващи са
по защитени
специалности и
специалности с
очакван недостиг от специалисти на пазара
на труда.

2. Брой ученици, обучаващи
2.Повишаван са по защитени
е броя на
специалности и
ученици,
специалности с
обучаващи се очакван недоспо защитени тиг от специаспециалности листи и получии специалли стипендии.
ности с очакван недостиг
от специалисти и получили
стипендии

Предвиждат се индикативни дейности за 2023 г.
адаптиране на професионалното образование и обучение в съответствие със
спецификите и нуждите на пазара на
труда.

Подобряване Брой създадени
на връзката
учебно тренибизнес –
ровъчни фирми;
професионално обра-

69

1

2

3

4

5

6

се обуславят от необходимостта да бъдат
конкретизирани детайлите на процедурата с всички заинтересовани страни, с
оглед постигането на максимален ефект
от изпълнението.

7

8
зование и
обучениеученициродители
Проект по
ОПНОИР –
7.2млн.лв.

9
Брой актуализация на учебни
програми и
учебни планове
в професионалното образование с участие на
работодателите
Брой лица,
валидирали
знания, умения
и компетентности

Разработване/актуализиране на
учебни планове, програми, национални изпитни програми и учебни
помагала съвместно с бизнеса

70

Януари
2019 г.

Сформиране на работни формати за
Разработване и утвърждаване на учебна
подготовка на учебна документация
документация, изпитни програми и
(учебни планове и учебни програми) за
учебни помагала
професионално образование и обучение
в партньорство с бизнеса, висши училища и колежи
Разработени са 173 бр. типови учебни
плана и 709 учебни програми

Декември Подобряване Брой разрабо2019 г.
на връзката
тени програми
бизнес –
Изпълнено към
образование 31.10.2019 г.:
и обучение

2.1 Национална цел за НИРД


Обзор на изпълнението на политиката

Продължава изпълнението на мерките от плана за действие по Иновационната стратегия
за интелигентна специализация за 2019 г. Съгласно поетите ангажименти към ЕС за участието
на страната в изграждането на Европейското изследователско пространство, започва подготовка за изпълнение на проект заедно със Съвместния изследователски център (JRC) към ЕК. Проектът „Подкрепа за растежа и управлението в регионите“, цели да осигури техническа подкрепа на 9 региона в изпълнението на техните стратегии за интелигентно специализиране (S3),
включително и България.
За развитието на иновационната инфраструктура е предвидена подкрепа за създаване и
развитие на регионални иновационни центрове. Продължават да се изпълняват процедури по
ОПИК за насърчаване на иновациите в предприятията, като към 2018 г. дела на иновативните
предприятия на национално ниво е 27.0% в сравнение с 2014 г., когато е бил 26.1%. Негативна е
тенденцията по отношение на разходите за иновации, извън тези за НИРД като процент от
оборота6, които намаляват с 0.74% през 2014 г. до 0.47% през 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 достигането на 1.5 % разходи спрямо БВП през 2020 г. на този етап
изглежда трудно постижимо при стойност на показателя за 2018 г. от 0.75 %. 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 на бюджетните средства за НИРД.

6

Индикатор за резултат по ОП ИК 2014-2020 г.: Разходи за иновации, които не са резултат от НИРД, като процент
от оборота
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Мерки, адресиращи НЦ за НИРД
Област на
политика

1
Иновационна инфраструктура

Наименование на
мярката

2
Развитие на
иновационна
инфраструктура.

Насърчаване на
иновациите в
предприятията.

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

3
Подкрепа за създаване/развитие на
регионални иновационни центрове.

Начална
дата

(към 31 октомври 2019 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението ѝ (след 31 октомври 2019 г.)

Крайна
дата

4

5

6

7

2014 г.

Създаване и развитие на технологичен парк „София Тех Парк“

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, вкл. иновационни клъстери.

Актуално състояние

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

Обявена процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ с безвъзмездна финансова
Оценка на постъпилите проектни предпомощ в размер на 115.6 млн. лева (59.1 ложения по процедура „Създаване и
млн. евро).
развитие на Регионални иновационни
центрове (РИЦ)“, сключване на договори
с одобрените кандидати и изпълнение
на проектите.
По процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ успешно
са приключили 714 договора с БФП на
стойност 377,04 млн. лв.(за отчетния
период успешно са приключили 2 договора със стойност на изплатената БФП в
размер на 1.02 млн. лв. и един договора
е в процес на изпълнение)
По процедура „Подкрепа за внедряване
на иновации в предприятията“ успешно
са приключили 146 договора с БФП на
стойност 108.12 млн. лв.(през отчетния
период успешно са приключили 53
договора с обща стойност на предоставената БФП в размер на 41.85 млн.лева,
а 2 договора с обща стойност на БФП
0.79 млн. лв. са в процес на изпълнение
Процедура „Развитие на управленския
капацитет и растеж на МСП“ в процес на
изпълнение е 1 договор с обща стойност
на БФП 0,4 млн. лв., a 229 договора с
БФП на стойност 54.02 млн. лв. са успешно приключили.(през отчетния
период броят на приключилите договори е 107 с предоставена БФП в размер на
23.01 млн. лв., а в процес на изпълнение
е 1 договор със стойност на БФП 0,4 млн.
лв.)
По процедура „Подкрепа за разработва-
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Предоставяне на подкрепа за надграж2023 г.
дане и развитие на научно-технологичен
парк „София Тех Парк“ в размер на 39.6
млн. лв. (с индикативна дата за обявяване на процедурата февруари 2020 г.);

Сключване на договори по процедура:
„Подобряване на производствения
капацитет в МСП“, обявяване на процедура „Дигитализация на МСП“ с бюджет
58,67 млн. лв., обявяване на процедура
„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ с
бюджет 117.35 млн. лв. и оценка на
проектни предложения по процедура
„Развитие на иновационни клъстери“ с
бюджет 29.9 млн. лв.
Изпълнение на сключените договори.

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

8

9

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

1/ Дял на иновативните
предприятия (%
от общия бр.) –
базова стойност
(2012 г.) – 27.4,
целева стойност
(2023 г.) – 30.4.
2016 г. – 27.2

2023 г.

За периода
2014-2020 г.
по ОПИК ще
бъдат предоставени
1.066 млрд.
лв. БФП

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

не на иновации от стартиращи предприятия“ в процес на изпълнение 53 договора с БФП на стойност 19,14 млн. лв. са
успешно приключили (през отчетния
период успешно са приключили изпълнение 45 договора с размер на предоставената БФП на стойност 16,1 млн. лева,
а в процес на изпълнение са 25 договора
с обща стойност на БФП 9,32 млн. лв.).
По процедура „Развитие на клъстери в
България“ в процеса на изпълнение са
10 договора на обща стойност на БФП
4.29 млн. лв., а успешно са приключили
17 договора с общ размер на изплатената БФП 10.99 млн. лв. По процедура
„Разработване на продуктови и производствени иновации“ в процес на изпълнение са 144 договора с размер на
БФП 64.05 млн. лв., а 1 договор е успешно приключил с размер на изплатените
средства 0.5 млн. лв.
През месец юли 2019 г. бе отворена за
кандидатстване процедура „Развитие на
иновационни клъстери“ с общ размер на
БФП от 29.9 млн. лв. (15.3 млн. евро).
През месец май 2019 г. приключи крайният срок за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения
капацитет в МСП“ с общ размер на БФП
от 146.7 млн. лева. По процедурата бяха
получени 1626 проектни предложения
като в рамките на отчетния период бе
извършен и процесът по оценката им.
На 18.10.2019 г. бе обявена за обществено обсъждане документацията по процедура „Стимулиране внедряването на
иновации от съществуващи предприятия“ с общ размер на БФП 117.35 млн.
лева (60 млн. евро).
Подкрепа
за иновационновнедрителска дейност

Иновационна
стратегия за
интелигентна
специализация
на Република
България 2014 –
2020 (ИСИС)

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

През септември 2018 г. е стартирало е
изпълнение на проект на Съвместния
изследователски център (JRC) – RIS 3 в
изоставащите региони, който продължава и към момента . Проектът цели да
осигури техническа подкрепа на 9 региона/страни от ЕС в изпълнението на
техните стратегии за интелигентно спе-

Изпълнение на мерките, залегнали в
Плана за действие по ИСИС за 2019 г

Изпълнение на дейности по проекта с
JRC.

2020 г.

Изпълнение на
стратегическата
цел на ИСИС –
България да
премине в
групата на
“умерените
иноватори” до
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1

2

3

4

5
циализиране (S3), в т.ч. и България.

Започната е подготовка по междинната
оценка на ИСИС.
Съвместно с JRC са проведени 5 регионални срещи със заинтересованите
страни в страната с цел 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, както следва:
1) 4-ти юни 2019 г. – гр. Варна, Североизточен район, тематична област „Мехатроника и чисти технологии”;
2) 5-ти юни 2019 г. – гр. Пловдив,
Южен Централен район, тематична област „Мехатроника и чисти
технологии”;
3) 25-ти юни 2019 г. – гр. Русе, Североизточен район, тематична област „Мехатроника и чисти технологии”;
4) 26-ти юни 2019 г. – гр. Плевен, Северен Централен район, тематична област „Мехатроника и чисти
технологии”;
5) 4-ти юли 2019 г. – гр. Бургас, Югоизточен район.
Проведена открита процедура по ЗОП с
предмет: "Извършване на междинна
оценка на изпълнението на ИСИС 2014 –
2020 г.", открита с Решение №РД-161077/07.06.19 г. Избраният кандидат е
ГлобалМетрикс ЕООД, като периодът на
оценката е от 11.10.20149 г до
11.03.2020 г.
Участие в Междуведомствена работна
група към ЦКЗ по изпълнение и отчитане
на хоризонталните и тематични отключващи условия за програмен период
2021-2027 г. по Приложение IV от проекта за регламент на ЕП и на Съвета за
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6
Подготовка по извършване на междинна
оценка на изпълнението на ИСИС.

Подготовка по изработване на ИСИС за
следващия програмен период и свързаните с това анализи.
Изпълнение на мерките, залегнали в
Плана за действие по ИСИС за 2019 г.
Представяне на резултатите от извършената междинна оценка на изпълнението на ИСИС 2014 – 2020 г.
Подготовка по изработване на ИСИС за
следващия програмен период и работа
по изпълнение на тематичните отключващи условия за програмен период
2021-2027 г.

7

8

9
2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

определяне на общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния
фонд.
Финансиране на Финансиране от НИФ на индустринаучно-приложни ални научни изследвания и предпаизследвания.
зарно проучване на предприятията.

2005 г.

Изпълнение на договорите по одобрени
проекти по 8-ма и 9-та конкурсна сесия.

Информационно осигуряване и популяризиране на дейностите на НИФ.

2020 г.

За 2019 г. –
5 млн. лв.

Обявена е 10-та конкурсна сесия на НИФ. Сключване на договори с одобрените
Получени са 72 проектни предложения и проектни предложения по 10-та конкуре започнала оценката им.
сна сесия.

Инвестиции в
НИРД, като % от
БВП (промяна)
увеличение с
0,01% годишно
на публичните
разходи за
НИРД.
3а 2018 г. инвестициите в
НИРД за сектор
“Държавен”
нямат промяна
като % от БВП
спрямо 2017 г.
И за 2017 г. и за
2018 г. разходите за НИРД за
сектор “Държавен” са 0,17%
от БВП.

Подобряване на
научноизследователската
инфраструктура

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

Изпълнение на Националната пътна Август
карта за научна инфраструктура и
2018 г.
допълване на нови научни комплекси с регионално и европейско значение.

Приети са отчетите от изпълнението на
първият етап на изграждане на финансираните през 2018 г. инфраструктури от
НПКНИ.

Предстои сключване на споразумения за декември Изграждане
финансиране на вторият етап от изграж- 2022 г.
на съвремендане на обекти от НПКНИ.
на научна
инфраструкПредстояща е актуализация на НПКНИ и
тура
Проведено заседание на Постоянният
провеждане на международна конфекомитет за наблюдение и мониторинг на ренция.
За периода
НПКНИ, за приемане на отчетите и
2019-2020 г.
одобряване финансирането за следваще се осигури
щият период.
финансиране
в размер на
22,25 млн.лв.

Бр. подкрепени
научни инфраструктури
В периода 20182019 г. са подкрепени 16
инфраструктури;
Бр. участия в
паневропейски
инфраструктури.

Общ брой
участия в европейски консорциуми – 11 бр.
Изграждане на
мрежа от центрове за върхови

Изпълнява се проект по ОП НОИР със 2018 г.
следните цели:

1.Изпълнение на 4 проекта по процедура 1.Бюджет на одобрените и с администBG05M2OP001-1.001 „Изграждане и
ративни договори проекти – 158 107
развитие на центрове за върхови пости- 822,84 лева. Изпълнение на дейностите

Декември Подобряване Брой нови
2023 г.
качеството и изследователи
капацитета на в подпомогна-
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1

2

3

постижения и
центрове за
компетентност и
развитие на
върхови и пазарно ориентирани
научни изследвания

Изграждане и развитие на центрове
за върхови постижения

4

5
жения“

Изграждане и развитие на центрове
за компетентност

6
по сключените административни договори
Изграждат се 4 Центъра за върхови
постижения (ЦВП), които ще бъдат в
експлоатация до края на 2023 г. в следните области на ИСИС: Мехатроника и
чисти технологии, Информатика и ИКТ,
Нови технологии в креативни и реакреативни индустрии

Подкрепа за български научни организации с одобрени проекти по
програма хоризонт 2020 WIDESPREAD-Teaming, фаза 2

2.Изпълнение на 8 проекта по процедура 2. Бюджет на одобрените и с администBG05M2OP001-1.002„Изграждане и
ративни договори проекти – 168 668
развитие на центрове за компетентност“ 025,09 лева

Изпълнение на дейностите по сключените административни договори
Изграждат се 10 центъра за компетентност (ЦК), които ще бъдат в експлоатация до края на 2023 г. в следните области на ИСИС: Мехатроника и чисти технологии, Информатика и ИКТ, Индустрия за
здравословен живот и биотехнологии.
3. По процедурата са в процес на оценка
две проекти предложения.
3. Обявяване на процедура Допълваща
подкрепа за български научни организации с одобрени проекти по програма
хоризонт 2020 одобрени критерии от КН)
на стойност 60 млн. лева по ОПНОИР

7

8

9

научнотехнологичната
инфраструктура и развитие на върхови и пазарноориентирани
научни изследвания;

тите субекти –
Към момента 8

Повишаване
участието на
български
изследователи и научни
организации
в международното
сътрудничество
Очаква се да
бъдат подпомогнати 93
нови изследователи,
които да
бъдат привлечени в
научноизследователска
дейност;

Новопостроени
инфраструктурни комплекси в
ЦВП и ЦК – към
момента 1
Съвместни
научноизследователски проекти, разработени
между центровете (ЦВП и ЦК)
и бизнеса –
към момента 9
Изследователи,
обучени чрез
международно
сътрудничество
–0

Научноизследователски
организации и
210 изследо- университети,
ватели, които участващи в
да работят в международни
подобрените технологични
инфраструк- инициативи и
турни обекти; мрежи за научни изследвания
Ще бъдат
–0
разработени
30 съвместни
научноизледователски
проекта
между ЦВП и
бизнеса;
Очаква се да
бъдат подпомогнати 224
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Брой изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни
изследвания – 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

нови изследователи ,
359 изследователи да
работят в
подобрените
инфраструктурни обект и
да бъдат
разработени
224 съвмести
научноизследователски
проекта
между ЦК и
бизнеса.
Очаква се да
бъдат постигнати следните индикатори:
-проекти, вкл.
международно сътрудничество – 2 бр.;
изследователи, обучени
чрез международно
сътрудничество – 96 бр.;
- научноизледователски
организации
и университети, участващи
в международни технологични
инициативи и
мрежи за
научни изследвания – 9
бр.;
международни научни
съвместни
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публикации
на 1 млн.
население –
250 бр.
Развитие
на човешкия потенциал, зает с
научни
изследвания, насърчаване на
научното и
предприемаческото
образование и
интердисциплинарни умения

Повишаване на
капацитета на
научните организации и ВУ по
отношение развитие на човешкия потенциал,
зает с научни
изследвания

Науката в
полза на
обществото и икономиката

Решаване на
важни обществени предизвикателства чрез
консолидиране
на научен капацитет и концентрация на ресурси

Изпълнение на Национални научни
програми

Комуникационна
стратегия и национален план за
отворена към
обществото и
икономиката
наука

Популяризиране на научите постижения чрез Разработва се план за
изграждане на национален портал и
хранилище за отворена наука.
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Изпълнение на национална програма „Млади учени и постдокторанти“

2019 г.

Изпълнение на Национална програма „Петър Берон и НИЕ“

За отчетният период са постъпили отчети
от научните организации и висшите
училища получили финансиране по
Програмата

Изпълнение на Национална програма ВИХРЕН

2019 г.

За отчетният период са разгледани
постъпилите 6. Месечни и годишни
отчети на финансираните през 2018 г. 9
ННП.
Проведено е заседание на Надзорният
съвет за наблюдение на Програмите на
което са приети отчетите и е одобрено
финансирането за следващ етап.

2019 г.

По ННП „ИКТ в НОС“ е разработен пилотен портал за отворена наука.

Изпълнение на конкурсни процедури
Декември Възпроизводвъв ВУ и научни организации за наемане 2020 г.
ство на чона млади учени и постдокторанти с
вешкия
конкурентни възнаграждения.
потенциал в
науката и
Предстои финансиране за следващ етап
придобиване
на нови
умения
Изпълнение на конкурсни процедури на
2019 г. – 7.8
ФНИ за финансиране на програмите
млн. лв.
„Петър Берон и НИЕ“ и ВИХРЕН
В това число
Предстои да се обяви класация на обяпо ННП
вените проекти и последващо сключване
„Млади
на договори
учени и
постдокторанти“ е
предоставено
финансиране
в размер на 5
млн.лв.

Брой новоназначени млади
учени и постдокторанти

Изпълнение на първия етап на ННП в
Декември 2019 г.- 12.13
области като ниско въглеродна енергия, 2022 г.
млн. лева
здравословни храни и биотехнологии,
електронно здравеопазване, културноисторическо наследство, околна среда и
др.

Бр. изпълнение
научни задачи

За 2019 г. – 492;
Брой изпълнявани проекти
За 2019 г. – 484.

За 2019 г. са
изпълнени 150
научни задачи

Предстоящо е сключване на споразумения за финансиране на втори етап.

В процес на разработка е национален
портал и централно хранилище за отворена наука

Декември Повишена
2021 г.
популярност
на научната
дейност; 1,57
млн. лв.

Бр. събития
През м. септември МОН е взел
участие в информационен
ден за отворена
наука;

Предоставени са общо
450 000 лв. за
осъществява- Бр. статии на
не на дейнос- отворен достъп
тите по отво-

1

2

3

4

5

6

7

8
рена наука

Развитие
на националния
научен
потенциал
за изграждане на
устойчива
връзка
образование-наукабизнес,
като основа за развитие на
икономика,
базирана
на знанието

Модернизация
на структурата и
управлението на
финансирането
на фундаментални и приложни
научни изследвания

Преструктуриране на модела за
2019 г.
финансиране на фундаментални и
приложни научни изследвания, в т.ч.
създаване на нова Агенция за насърчаване на научните изследвания

Министерството на образованието и
науката през отчетният период разработи проект на концепция за Агенция.
Администрацията на Министерският
съвет координира разработването на
окончателния вариант на концепция,
поради което следва исканите детайли
да се попълнят от администрацията на
МС, като предлагаме този показател да
не се отчита от МОН.

Одобряване на концепция; подготовка
на ЗИД на ЗННИ

Юни
2020 г.

9
1162 (от 3 878).

Подобряване Законодателно
на модела на утвърдена нова
управление, структура
финансиране,
оценка и
отчитане на
постигнатите
резултати

79

2.2 Национални цели по пакет „Климат-енергетика“
2.2.1 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.

2.2.2 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

Наблюдава се забавяне в подготовката на ЗИД на ЗЕЕ, спрямо сроковете установени в
Плана за действие с мерките произтичащи, от членството на РБ в ЕС. Крайният срок за разглеждане на проекта от МС е 20 ноември 2019 г., а през отчетния период междинните срокове за
изготвяне и съгласуване на законопроекта не са спазени.

2.2.3 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

Със средства от постъпления от тръжните продажби в рамките на ЕСТЕ се финансира инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд (НДЕФ), като са
реализирани мерки за намаляване на енергопотреблението в 97 обекта в т.ч.: 34 училища, 19
детски ясли и градини, 14 административни сгради, 8 читалища, 6 обществени сгради, 5 университета, 6 здравни служби, 3 улично осветление и 2 общински болници, със спестени емисии
на парникови газове в размер на 719 878 tCO2eq. Закупени 23 електрически и 7 хибридни превозни средства, както и 3 изцяло електрически превозни средства, които предотвратяват емисии на парникови газове в размер на 3 540 tCO2eq, на 1 387 т. (tCO2eq).
Продължава изпълнението на Инвестиционната програма по климата с финансиране от
НДЕФ. През отчетния период са реализирани три проекта за “меки“ мерки по Програма “Микропроекти за климата“ като два от тях са свързани с прогнозиране на общия енергиен баланс
на Република България за периода 2021-2030 г. и с хоризонт до 2050 г. и адаптиране на горите
в Югозападно държавно предприятие към изменението на климата.
В рамките на отчетния период са приети Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса и Методика за изчисляване намалението на емисиите на
парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреки промени в
земеползването с които се въвеждат и прилагат изискванията на новоприето европейско законодателство в областта на биогоривата (Директива 2015/652 и Директива 2015/1513). С приемането на наредбата и методиката е закрита процедурата на ЕК за нарушение № 2017/0518
срещу Република България поради нетранспониране в срок на Директива 2015/1513.
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Оценка на изпълнението и евентуални рискове

От съществено значение ще бъде участието на страната в преговорните процеси, подготовката и изпълнението на националните политики за намаляване на равнището на емисии на
парникови газове особено в контекста на инициативите на международно ниво (Парижкото
споразумение ,Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, предложението на ЕК
„Зелена сделка“).
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Мерки, адресиращи НЦ по пакет „Климат-енергетика“
Област на
политика

Наименование на
мярката

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

3

Начална
дата

(към 31 октомври 2019 г.)

Актуално състояние

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението ѝ (след 31 октомври 2019 г.)

Крайна
дата

4

5

6

7

1

2

Подобряване на ЕЕ

Закон за изменение и допълнение на Закона за
енергийната
ефективност

Транспониране на изискванията на
2019 г.
Директива (Ес) 2018/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 11
декември 2018 г. за изменение на
Директива 2012/27/ЕС относно
енергийната ефективност и изискванията на Директива (Ес) 2018/844 на
Европейския Парламент и на Съвета
от 30 май 2018 г. за изменение на
Директива 2010/31/ЕС относно
енергийните характеристики на
сградите и Директива 2012/27/ЕС
относно енергийната ефективност

Създадена междуведомствена група за
изготвяне на ЗИД на ЗЕЕ

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

извършване на обследване за ЕЕ и
сертифициране на всички сгради за
обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ
над 250 м2.

2016 г.

685 бр. сгради са обследвани

Повишаване на
енергийната
ефективност в
предприятията
чрез ЕСИФ.

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

2012 г.

По процедура „Енергийна ефективност
Изпълнение на сключените договори.
за МСП“ 417 договора с БФП на стойност
301.13 млн. лв. успешно са приключили.

По процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ в процес на изпълнение са 56 договора, с БФП на стойност 91.12 млн. лв., а
14 договора са приключили с изплатени
средства в размер на 22.75 млн. евро.
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Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

8

9

Изготвен проект на ЗИД на ЗЕЕ

2020 г.

Не е необходимо финансиране

Изготвен проект
на ЗИД на ЗЕЕ

Обследване за ЕЕ и сертифициране на
всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена
площ над 250 м2.

2020 г.

Подобряване на ЕЕ

Обследвани и
сертифицирани
сгради за обществено обслужване с РЗП
над 250 м2

2023 г.

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

Енергийна
интензивност
на икономиката
(промяна) –
базова стойност
– 0.473 (2012 г)
т.н.е. на 1000
евро БВП
(2010=100) и
0,449 (2014 г.),
целева стойност
(2023 г) – 0.423.

Разработен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (ЗИД на ЗЕЕ). Проектът на ЗИД на ЗЕЕ ще бъде внесен за
разглеждане в МС до края на месец
януари 2020 г.

(в рамките на отчетния период успешно
са приключили изпълнение 344 договора със стойност на изплатената БФП в
размер на 255.41 млн. лв., а в процес на
изпълнение са 8 договора с БФП на
стойност 8.06 млн. лв.)

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

2017 г. – 0.426

1

2

3

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

Интегриран градски транспорт:
Изграждане на транспортна инфраструктура. Доставка на превозни
средства. Развитие на нови маршрутни линии. Насърчаване на алтернативни форми на транспорт.

4
2015 г.

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

5
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.

6
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.

По ПО 1 са сключени 13 бр. ДБФП за
подобряване на системите на градския
транспорт на обща стойност 251,5 млн.
лв.

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.

По ПО 1 са сключени 36 бр. ДБФП за ЕЕ в
жилищни и административни сгради на
обща стойност 63 млн. лв., като до момента са приключили 12 договора на
стойност 19,8 млн. лв.

Предстои до края на месец ноември
2019 г. да бъдат обявени Насоки за
кандидатстване по трета процедура по
ПО 2 с индикативен бюджет – 17,5 млн.
лв.

7
2023 г.

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 85 млн. лв. и 107 бр. ДБФП за ЕЕ в
публични сгради на обща стойност 70,1
млн. лв. Приключили са общо 114 бр.
ДБФП на стойност 87 млн. лв.

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

1/ Намаляване
на количество
на фини прахови частици в
градовете
(базова стойност 1,79
μg/m3, целева
ОПРР 2014стойност 1,57
2020 – 661
млн. лв. за ЕЕ μg/m3;
в сграден
2/ За градски
фонд.
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 2553 бр.;

По ПО 2 „Подкрепа за енергийната
ефективност в опорни центрове в периферните райони“ са сключени договора
за подобряване ЕЕ на жилищни и административни сгради с размер на БФП
32,9 млн. лв.

Намаляване на
емисиите
на парникови газове

Ефективно прилагане на европейската политика по изменение
на климата.

Провеждане и участие в преговорите 2013
на европейско ниво във връзка с
функционирането на Европейската
схема за търговия с емисии (ЕСТЕ).

Осигуряване въвеждането и прилагането на изискванията на новоприето европейско законодателство в

Взето участие на България в преговорния
процес на европейско ниво по приемането на следните законодателни предложения: Регламент 2019/631 за определяне на стандарти за емисиите на CO2
от нови леки пътнически автомобили и
от нови леки търговски превозни средства и за отмяна на регламенти 443/2009 и
510/2011; Регламент 2019/1242 за опре-

9

4/ Понижаване
на годишното
потребление на
първична енергия от обществените сгради –
78 165 477
kWh/г. , постигнато до момента 12 983 067
kWh/г.
Участие на България в преговорния
2020
процес на европейско ниво по приемане
на проекта на регламент на Комисията
относно корекции на количествата
безплатно разпределени квоти за емисии съгласно член 10а от Директива
2003/87/ЕО поради промени в нивото на
активност.

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

1/ Изпълнени
проекти по ИПК
и ПМК;
2/ Приети
нормативни
актове и методически документи в областта на биогори-

83

1

2

3
областта на биогоривата (Директива
2015/652 и Директива 2015/1513).

Инвестиции в дейности за намаляване на емисиите на парникови
газове извън ЕСТЕ.

4

5

6

деляне на стандарти за емисиите на CO2
от нови тежкотоварни превозни средства и за изменение на регламенти
595/2009 и 2018/956 и на Директива
96/53/ЕО. Взето участие на България в
подготовката на ЕС за срещите по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC) (Мадрид, Испания, 2-13 декември 2019 г.) – COP25.
Приети са заключения на Съвета на ЕС с
позицията на ЕС за COP25, по-специално:
финализирането на правилата за доброволно сътрудничество съгласно чл. 6 от
Парижкото споразумение, завършването
на втория преглед на Варшавския международен механизъм за загуба и щети
(WIM) и постигане на напредък по отношение на договореностите по Рамката за
засилване на прозрачността.

Въвеждане и прилагане на изискванията
на Директива (ЕС) 2018/410 за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел
засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции – приемане на Закон за
изменение и допълнение на Закона за
ограничаване изменението на климата с
цел да се въведат изменения, свързани с
процедурата и начинът на определяне
на безплатните квоти за операторите на
инсталации в ЕСТЕ, така че да се постигне крайната цел на ЕС по отношение на
ЕСТЕ – намаление с 43 % до 2030 г. в
сравнение с 2005 г.

Осигурено е въвеждането и прилагането
на изискванията на новоприето европейско законодателство в областта на
биогоривата (Директива 2015/652 и
Директива 2015/1513), с което е и закрита процедура за нарушение №
2017/0518 срещу България. – Приети са:
Наредба за критериите за устойчивост на
биогоривата и течните горива от биомаса, от МС; Методика за изчисляване
намалението на емисиите на парникови
газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреки промени в
земеползването, от МОСВ.
Със средства от постъпления от тръжните продажби в рамките на ЕСТЕ се финансира инвестиционната програма за
климата на Националния доверителен
екофонд (НДЕФ), като са постигнати
следните резултати:

- Реализирани мерки за намаляване
на енергопотреблението в 97 обекта
в т.ч.: 34 училища, 19 детски ясли и
градини, 14 административни сгради, 8 читалища, 6 обществени сгради, 5 университета, 6 здравни служби, 3 улично осветление и 2 общински болници, със спестени емисии
на парникови газове в размер на
719 878 tCO2eq.
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Реализиране на програма „Микропроекти за климата“ на НДЕФ.

7

8

9
вата с цел
тяхното насърчаване.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- Закупени 23 електрически и 7 хибридни превозни средства, както и 3
изцяло електрически превозни
средства, категория L7e с допълнителен прикачен инвентар. Спестените емисии на парникови газове са в
размер на 3 540 tCO2eq.
Реализирани са три проекта за “меки“ мерки по Програма “Микропроекти
за климата“ на НДЕФ:

- Изготвяне на Национално съобщение към РКООНИК (МОСВ);

- Прогнозен общ енергиен баланс на
Република България за периода
2021-2030 г. и с хоризонт до 2050 г.
(МЕ);

- Адаптиране на горите в Югозападно
държавно предприятие към изменението на климата.
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2.3 Национална цел за образование
2.3.1 Национална цел: Дял на преждевременно напусналите образователната система от 11% до 2020 г.


Обзор на изпълнението на политиката

В рамките на отчетния период е прието ПМС № 259 от 14.10.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Основна цел на постановлението е постигане на устойчивост и ефективност на политиките за
предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст. Акцентът е поставен върху предотвратяване на отпадането
от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст, които отсъстват от детска градина или училище, като с промяната се създава възможност да се прилага по-гъвкава организация на ниво училище и детска градина.
Продължава изпълнението на План за действие за периода 2018-2020 г., целящ по-добро
обхващане и задържане на децата и учениците в образователната система, на Националната
програма „Заедно за всяко дете“, както и на операция „Подкрепа за успех“. В процес на изпълнение е проект „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“, като в момента се изпълняват дейности, свързани с осигуряване на допълнително обучение по български език, назначаване на допълнителни педагогически и непедагогически специалисти в детските градини и обучение на учители за прилагане на скрининг тест за децата от 3 години до 3
години и 6 месеца. За изпълнението на проекта в рамките на отчетния период са усвоени 4,5
млн. лв. от общия бюджет.


Оценка на изпълнението и евентуални рискове

Продължават усилията за подобряването на условията 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. С извършените нормативни промени на политиките в областта се акцентира допълнително върху предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Въпреки усилията от последните години, постигнатите резултати все още не позволяват за достигането на националната цел от 11%, поради което е наложително разширяването
и ускоряването на мерките за предотвратяване на отпадането на ученици.

2.3.2 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. Установени са в срок и броят на утвърдените студенти и докторанти за 2019 г. и 2020 г., а мярката „Поддържане и усъвършенстване на Рейтингова
система на висшите училища – фаза 1“ е изпълнена по проект на ОП НОИР.
Работата по създаването на условия за взаимовръзка между образованието с бизнеса
продължава. Основната цел е свързана с бързата и ефективна реализация на завършващите
висше образование на пазара на труда.
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Оценка на изпълнението и евентуални рискове

Насърчават се усилията на висшите училища за перманентното развитие на качеството на
предлаганото образование чрез изпълнението на заложените мерки в областта на политиката.
Освен това се работи за постоянно усъвършенстване и развитие на системите за оценяване,
както и подобряване на условията за академичния състав. Въпреки това, дела на населението
на възраст 30-34 години завършило висше образование не се е увеличил значително и все още
е под националната цел от 36 % (33.7 % за 2018 г.) и далече от средната стойност за ЕС от 40,7
%. Въпреки провежданата политика на национално ниво и участието в различни европейски
инициативи, все още се наблюдават големи различия по отношение на потребностите на пазара на труда и осигуряване на съответстващи на тях умения. Приложени са редица мерки за
преодоляване на това несъответствие и се наблюдават положителни тенденции, но са необходими допълнителни усилия за реализиране на значителен напредък за постигането на целта .
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Мерки, адресиращи НЦ „Дял на преждевременно напусналите образователната система от 11% до 2020 г.“
Област на
политика

Наименование на
мярката

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

1

2

3

Политики
за намаляване дела
на преждевременно напусналите
образователната
система от
11% до
2020 г.

Осъществяване
на политиките и
мерките по План
за 2018-2020 г. за
изпълнение на
Стратегията за
намаляване дела
на преждевременно напусналите образователната система
(2013-2020)

Изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по
обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и
училищна възраст.

Начална
дата

(към 31 октомври 2019 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението ѝ (след 31 октомври 2019 г.)

Крайна
дата

4

5

6

7

2018 г.

Актуално състояние

Прилагат се конкретни мерки, съобразени със спецификата на конкретното
населено място и училище.
Прието е Постановление № 259 на МС от
14.10.2019 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна
работа на институциите по обхващане,
включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ДВ, бр. 50
от 2018 г.)
(oбн. – ДВ, бр. 82 от 18.10.2019 г.). Основна цел на Постановлението е постигане на устойчивост и ефективност на
политиките за предотвратяване на отпадането от образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

В изпълнение на Механизма през 2019 г. 2020 г.
се усъвършенства взаимодействието
между институциите и другите заинтересовани страни.

Изпълнение на политиките и мерките за
превенция, интервенция и компенсиране на преждевременното напускане на
училище, планирани за 2019 година.

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

8

9

Постигане на
НЦ за дял на
преждевременно напусналите образователната
система

Стойност на
дела на преждевременно
напусналите
образователната система
стойност за
2020 г.- 11%
За 2018 г. стойността е 12,7%.

Анализ на изпълнението на политиките
за намаляване дела на преждевременно
напускане на образователната система и
предприемане мерки за подобряване на
ефективността ѝ.

Осъществява се План за 2018 – 2020 г. за
изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)
Осъществяване
Осъществяване на национална прогна политиките и
рама „Заедно за всяко дете“ за
мерките по План 2019 г.
за 2018-2020 г. за
изпълнение на
Стратегията за
намаляване дела
на преждевременно напусналите образователната система
(2013-2020)

88

2018 г.

Национална програма „Заедно за всяко
Мярката е в процес на изпълнение
дете“ за 2019 г. е в процес на изпълнение. По Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“ са кандидатствали и са
одобрени за финансиране: 21 РУО, 95
училища и 6 детски градини от 18 области. По Модул 2 „Добри практики за
взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ са кандидатствали 91
институции – училища и детски градини,
одобрени са за финансиране са 79 институции, от тях 53 училища и 26 детски
градини от 22 области.

Края на
учебната
2019/202
0 г.

Подкрепа на
екипите за
обхват
Осъществено
ефективно
взаимодействие на училищата и
детските
градини с
родителите

1

2

3

Осигуряване на
условия за приобщаване и
включване на
децата и учениците в предучилищното и училищното образование и превенция на отпадането от училище

Стартиране на изпълнението на
проект „Активно приобщаване в
системата на предучилищно образование“

4
2019 т.

5
Процедура BG 05M20P001-3.005 "Активно приобщаване в системата на предучилищно образование" е в изпълнение.
Сключен е административен договор за
изпълнение на проекта с МОН на
16.05.2019 г. През месец август стартира
дейност 1 (осигуряване на допълнително
обучение по български език), а през
месец септември дейност 2 по проекта
(назначаване на допълнителни педагогически и непедагогически специалисти
в детските градини). В дейност 1 са
включени 10 837 деца, а по дейност 2 са
назначени общо 218 допълнителни
педагогически специалисти и 431 непедагогически специалисти През месец
октомври започна изпълнението и на
дейност 3 в частта й обучение на учители
за прилагане на скрининг тест за децата
от 3 години до 3 години и 6 месеца. До
момента са обучени 802 учители

6
Изпълняват се дейности попредоставянето на допълнително обучение по
български език за от уязвими групи.

7
2022 г.

Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца и родители от уязвими
групи, вкл. средства за такси за детски
градини с повишена концентрация на
деца от уязвими групи като средство за
преодоляване на икономически бариери
за включване, мотивация на родителите
за активно сътрудничество между семейството и детската градина. През
месец ноември ще приключи обучението на учители за прилагане на скринингтест за децата от 3 години до 3 години и
6 месеца, като в такова ще бъдат включени общо 1500 учители.

8

9

Детски градини, в които
са осъществени дейности за активно
приобщаване
на децата

-Детски градини,
подкрепяни за
осигуряване на
среда за активно
приобщаване в
системата на
предучилищното
образование–
минимум 1500.

Деца, подкрепени за
активно
приобщаване
в образователната
система

детски заведения за осигуряване на подкрепяща среда за
ранна превенция
на обучителни
затруднения –
минимум 130.

ОП НОИР на
стойност 82.5
млн.лв.

-Деца, участващи
в дейности за
активно приобщаване в системата на предучилищно образование (сред
тях деца от
маргинализирани общности,
включително
роми, участващи
в мерки за
образователна
интеграция и
реинтеграцияминимум 20 000.

На този етап по
проекта не е
отчитано изпълнение на индикатори.
Стартиране на изпълнението на
операция „Подкрепа за успех“

2019 г.

Процедура BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“е в процес на изпълнение.
Сключен договор м. февруари 2019 г. В
проекта за учебната 2018/2019 година са
включени 1561 училища, от които 885 са
определени по Наредбата за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образо-

- Изработване на инструментариум за
ранно идентифициране на ученици в
риск от преждевременно напускане на
образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа.
- Организиране и провеждане на обуче-

2022 г.

Подобряване
на постиженията на децата
и учениците в
овладяването
на ключови
компетентности.

Училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене,
чрез развитие
на специфични
знания, умения
и компетент-
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1

2

3

4

5

6

вание.

ния на педагогическите специалисти

Към 31.10.2019 г. в групи за допълнителни обучения по учебни предмети и в
групи за допълнителни обучения за
подготовка за явяване на ДЗИ са включени 50 000 ученици.

за прилагане на инструментариума;
- Осъществяване на обща подкрепа за
личностно развитие на учениците чрез:
-допълнителни обучения във втори
гимназиален етап за преодоляване на
пропуски при усвояването на учебното
съдържание и/или за актуализация на
компетентностите
-осигуряване на занимания по интереси
за стимулиране на творческите изяви
-кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за
мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда,
кариерно ориентиране за учениците от
прогимназиалния етап на образование
(от 5-ти до 7-ми клас) и др.
- Дейности за работа с родителите чрез
включване на образователни медиатори, социални работници, лидери за и от
общността, представители на неправителствени организации и др.
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7

8
Намаляване
броя на преждевременно
напусналите и
устойчиво
задържане на
учениците в
образователната система.

9
ности- 15 003
Верифицирана
стойност на
индикатора:
1 485

Брой ученици,
обхванати от
дейности по
кариерно ориПовишаване
на участието в ентиране – 47
продължава- 3404
що обучение и Верифицирана
надграждане стойност на
на знания,
индикатора: – 0
умения и
компетентности на обхванатите от дейности по ОП.
ОПНОИР на
стойност 130
млн. лева

Мерки, адресиращи НЦ „Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование – 36% до 2020 г.“
Област на
политика

1

Наименование на
мярката

2

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

3

Начална
дата

(към 31 октомври 2019 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението ѝ (след 31 октомври 2019 г.)

Крайна
дата

4

5

6

7

Подобряване на
материалната база
на висши
училища

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

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

2015 г.

Изграждане на
устойчива
и ефективна връзка
между
висшите
училища и
пазара на
труда

Осигуряване на
условия за пови
шаване качеството на висшето
образование и на
ефективността на
публичните
разходи в системата на висшето
образование
Повишаване на
средствата за
финансиране на
висшето образование и науката и
на ефективността
на използването
им чрез усъвършенстван модел
на финансиране

С извършените с ПМС № 15 от
Януари
25.01.2019 г. за изменение и допъл- 2019 г.
нение на нормативни актове на
Министерския съвет промени се
създават нормативни условия за:
усъвършенстване механизма за
диференцирано финансиране в
зависимост от комплексната оценка
за качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда;
усъвършенстване на методиката за
приема на студенти по професионални направления във връзка с
динамичните промени на пазара на
труда;
повишаване ефективността на диференцираните нормативи за издръжка
на обучението за един студент по
професионални направления.
справедлив размер на стипендиите
за студентите, приети съгласно
Постановление № 103 на МС от
31.05.1993 г. за осъществяване на
образователна дейност сред българите в чужбина

Актуално състояние

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.

В процес на изготвяне е проект на нормативен акт за изменение и допълнение
на ПМС № 328 от 30.11.2015 г., ПМС №
162 от 20.06.2001 г. и ПМС № 64 от
25.03.2016 г.

Приемане проекта на нормативен акт
Прилагане на приетия нормативния акт
за оптимизиране приема и финансирането на висшите училища

Изготвен е проект на нормативен акт за
изменение и допълнение на ПМС № 103
от 31.05.1993 г., ПМС № 90 от
26.05.2000 г. и ПМС № 79 от 9.05.2000 г.
и е в процес на обществено обсъждане.

Изготвен е проект за изменения и допълнения на Закона за висшето образование. В момента е на етап разглеждане
в НС.

2023 г.

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

8

9

43 млн. лв. по 1/ Капацитет на
ОПРР 2014подпомогната2020.
та инфраструктура, предназначена за грижи
за децата – бр.
студенти;
Постигната
стойност –
11 967

Декември Усъвършенс2019 г.
тван механизъм за диференцирано
финансиране
Усъвършенствана методика за приПриемане проекта на нормативен акт
ема на стуПрилагане на приетия нормативния акт
денти по
за оптимизиране на приема на студенти
професиоот българска народност и отпускането на
нални напстипендии на студентите и докторантите.
равления във
връзка с
Приемане проекта на нормативен акт
динамичните
промени на
Цел – да се създадат по-благоприятни
пазара на
условия за реформиране на системата за
труда.
висше образование, управлението на
висшите училища, подпомагане на
Повишена
прием на студенти, съобразен с нуждите
ефективност
на пазара на труда, целенасочено субсина диферендиране на приоритетни за системата
цираните
дейности.
нормативи за
издръжка на
обучението
за един
студент по
професионални направления.
Справедлив
размер на
стипендиите

Оптимизиран
модел на финансиране на
Държавните
висши училища

Оптимизиран
прием на студенти по професионални
направления
във връзка с
динамичните
промени на
пазара на труда

Оптимизиран
модел на финансиране на
Държавните
висши училища

Брой студенти,
приети съгласно
ПМС № 103 и
получили стипендии
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

за студентите,
приети съгласно ПМД
№ 103
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Модернизация на “ Модернизация на висшите училивисшето образо- ща“
вание и подобряване на връзката
му с нуждите на
пазара на труда

2020 г.

Операцията е включена в проекта на
индикативната годишна програма на ОП
НОИР за 2020 г.

- Усъвършенстване на системите за
2023 г.
управление на висшите училища, оптимизиране на план-приема и на професионалните направления, внедряване на
учебни програми съвместно с работодатели и в съответствие с Индустрия 4.0;
-Преподаване и обучение по предприемачество и иновации- развитие на системата за кариерно ориентиране, изграждане на общи информационни мрежи между кариерните центрове и др.;
-Цифрова трансформация и капацитетвъвеждане на иновативни форми на
преподаване и обучение, създаване на
програми за дистанционно обучение,
въвеждане на дигитални образователни
технологии;
-Трансфер на знания и сътрудничество.
Интернационализация на висшето училище- привличане на преподаватели от
други държави, мобилност на студенти и
др.

Предоставяне Брой студенти
на БФП по
ОПНОИР на
Бр.преподавате
стойност
ли
50 млн. лв.

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

С предвиден проект на РМС се цели
утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните
организации през учебната 20192020 г.

Януари
2019 .

Прието РМС № 241 от 25.04.2019 г.

Мярката е изпълнена.

май
2019 г.

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

Брой студенти и
докторанти,
обучаващи се
по приоритетни
за икономиката
области

Осигуряване на
информационна
база за индикаторите за формиране на комплексната оценка за
качеството на
висшето образо-

Актуализацията на рейтинговата
система на висшите училища се
извършва по проект по ОП НОИР
„Поддържане и усъвършенстване на
Рейтингова система на висшите
училища – фаза 1”

юни
2016 г.

Изготвена е актуализирана Рейтингова
система за 2019 г.
От началото на изпълнението на мярката
е постигнато следното:
Публикувани са три броя актуализирани
класации на рейтинговата система;
Изготвени са три годишни издания на
актуализираната рейтингова система на

Обобщаване на обективни данни за
състоянието на системата за висше
образование
Мярката е изпълнена.

декември Създадени
2019 г.
условия за
извършване
на комплексна оценка на
качеството на
висшето
образование

1 брой актуализация на Рейтинговата
система.

1

2

3

4

вание

Модернизация на Студентски практики 2
висшето образование и подобряване на връзката
му с нуждите на
пазара на труда

5

6

7

хартиен носител на бълг.език и
англ.език;
Проведени са обучения и събития с
представители на целевите групи.

2019 г.

Процедура BG 05M20P001-2.013 "Студентски практики" 2 е обявена за кандидатстване на 23.07.2019 г. и е в процес на оценка.

8

9

на базата на
средства от
ЕСФ на стойност 3 млн.
лв. (85 %) и
национално
съфинансиране (15 %).
-осигуряване на допълнителна практи2023 г.
ческа подготовка на студенти в реална
работна среда;
-подобряване на практическите умения
на студентите за постигане на динамично съответствие между търсенето и
предлагането на специалисти с висше
образование;
-укрепване на връзките между висшите
училища и работодателите и повишаване на ефективността на партньорства
между тях;
-осигуряване на допълнителни възможности на завършващите висше образование за по-успешна реализация на пазара
на труда.

46 млн. лв. по Брой студенти,
ОПНОИР
включени в
студентски
практики -44
000, от които:
-студенти в
област на висше
образование
"педагогически
науки"- 6 000;
-студенти в
технически
специалности,
включени в
практическо
обучение – 7
000;
-студенти в
област на висше
образование
"природни
науки, математика и информатика"- 2 700.

93

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 за подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги и услуги по
заетостта, които се адресират в СП 4. 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.
Реформата в системата на социалните услуги е един от най-важните приоритети в социалната политика в България и реализирането ѝ ще се осъществи чрез приетия нов Закон за социалните услуги, който ще влезе в сила от 01.01.2020 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. Със закона за първи път се въвежда планиране на услугите на национално ниво. По този начин държавата поема ангажимент за създаване на пълна мрежа от социални услуги в цялата страна в дългосрочен план. За първи път се създава и възможност за
ползване на общодостъпни услуги от всички лица, а не само от уязвимите групи.
Успешното изпълнение на процеса на деинституционализация и прехода към услуги в
общността, включително чрез развитието на интегриран подход и интегрирани междусекторни
услуги, са важен елемент на политиките в подкрепа на децата, възрастните хора и хората с увреждания в България. Реформата на грижата за децата продължава чрез изпълнение на мерките, предвидени в приетия през 2016 г. от Правителството Актуализиран план за действие за
изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. В областта на подкрепата за хората с увреждания и възрастните хора се изпълняват мерките, заложени в приетия от Правителството в началото на 2018 г. План за действие
за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. 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 хората с увреждания възможности за стимулиране на работодателите при наемане на
хора с увреждания.


Оценка на изпълнението и евентуални рискове

Изпълнението на целите в областта на бедността и социалното включване е тясно свързано с икономическото развитие и протичащите социално-икономически процеси в страната.
Важна предпоставка за постигането на тези цели е развитието на икономически дейности с
потенциал за разкриване на нови работни места и постигане на устойчив икономически растеж. Освен това, предвид комплексния и многостранния характер на бедността, политиката в
тази област има хоризонтален характер и обхваща редица секторни мерки в сферата на заетостта, образованието, здравеопазването, жилищната политика и др. Изпълнението на различните секторни политики има изключително важно значение за превенцията на бедността и
социалното изключване. Голяма част от тях са адресирани в специфичните препоръки, като
следва да се отчита и тясната обвързаност на Националната цел за намаляване на бедността с
останалите национални цели в областта на заетостта и образованието. С оглед комплексния
характер на политиката за намаляване на бедността следва да продължат усилията за прилагането на интегриран междусекторен подход, насочен към активно включване на уязвимите групи.
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Мерки, адресиращи НЦ за бедност и социално включване
Област на
политика

1
Подпомагане на
семейства
с деца

Наименование на
мярката

2

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

3

Начална
дата
4

(към 31 октомври 2019 г.)

Актуално състояние

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението ѝ (след 31 октомври 2019 г.)

5

6

Крайна
дата
7

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

8

9

Предоставяне на Предоставяне на помощи
семейни помощи
за деца по реда
на ЗСПД

Постоянен срок

Изплащане на семейни помощи за деца Предвидените за 2019 г. средства за
Към 30.09.2019 г. са изплатени семейни изплащане на семейни помощи за деца
помощи за деца по ЗСПД в размер на 390 са в размер на 550 683 000 лв.
461 612 лв.

Постоянен срок

Дял на децата Подпомагане на
в риск от
семейства с
бедност
деца
преди и след
социалните
трансфери
(41.5 пр.п. и
съответно
26.6 пр.п.) –
намаление с
2.6 пр.п. за
2018 г.

Осигуряване на
достъп до социални услуги в
общността и
продължава
не процеса на
деинституционализация

2016 г.

Продължава изпълнението на мерките, Продължаване и финализиране на пронасочени към деинституционализация
цеса на деинституционализация на
на грижата за деца в съответствие с
грижата за деца
Актуализирания план за действие за
изпълнение на Националната стратегия
„Визия за деинституционализацията на
децата в Република България“. Мерките
в Плана са структурирани в шест основни
направления: (1) мерки за осигуряване
на социални и интегрирани услуги за
ранна интервенция и превенция в семейна среда; (2) мерки за осигуряване
на грижа в семейна среда за деца в риск,
които не се отглеждат от биологичните
си родители; (3) мерки за осигуряване на
социални услуги и подкрепа в общността
за децата, настанени в домовете за деца,
лишени от родителска грижа и децата от
тези домове, напускащи системата за
грижа; (4) мерки за осигуряване на
социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания; (5) мерки за повишаване на
ефективността на системата за гарантиране на правата на децата и (6) мерки за
осигуряване на необходимата инфраструктура.
Към Актуализирания план са разработени Карта на услугите за подкрепа в
общността и в семейна среда и Карта на
резидентните услуги, които са актуализирани от Междуведомствената работна

2025 г.

ОПРЧР –
194.2 млн. лв.
ОПРР – 57
млн. лв.

Разкриване на нови социални услуги
в общността за деца и семейства,
възрастни хора и хора с увреждания
и премахване на институционалния
модел на грижа
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1

2

3

4

5

6

7

8

група. През 2019 г. е приет Мониторингов доклад за 2018 г. за изпълнението на
Актуализирания план за действие.
Към 31.10.2019 г. на територията на
страната функционират 326 социални
услуги за деца в общността и 303 социални услуги за деца в общността от
резидентен тип. Функционират и 8 Дома
за деца, лишени от родителска грижа,
както и 13 Дома за медико-социални
грижи за деца, управлявани от Министерство на здравеопазването.
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2018 г.

В ход е изпълнението на мерките, заложени в Плана за действие за периода
2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа
(Решение № 28 от 19.01.2018 г. на Министерския съвет). С него стартира първият етап от процеса на деинституционализация на хората с увреждания и възрастните хора. Планът включва мерки за:
подкрепа в домашна среда и в общността на лица с увреждания и възрастни
хора; осигуряване на качествени социални услуги в общността за лица, настанени в специализирани институции и
поетапно закриване на институции;
повишаване на ефективността на системата за дългосрочна грижа; изграждане
и ремонт на необходимата инфраструктура за предоставяне на социални и
интегрирани здравно-социални услуги.
През 2018 г. са утвърдени Карта на резидентните услуги и Карта на услугите за
подкрепа в общността, които са актуализирани. През 2019 г. е приет Доклад за
изпълнението през 2018 г. на Плана за
действие за периода 2018-2021 г. за
изпълнение на Националната стратегия
за дългосрочна грижа.
Към 31.10.2019 г. броят на социалните
услуги в общността за пълнолетни лица,
делегирани от държавата дейности е
238, а броят на услугите в общността от
резидентен тип е 319.

Прилагане на мерките и дейностите,
заложени в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

2021 г.

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

2016 г.

Изпълнение на проект „Нови стандарти
за социални услуги“ с конкретен бенефициент МТСП
В процес на изпълнение е една от дейностите по проекта, свързана с изготвяне
на анализ и предложения за социални
услуги в общността и интегрирани услуги

Изпълнението на проекта е удължено до 2020 г.
края на 2020 г. В рамките на проекта ще
бъдат въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и
изпълнение на политики и услуги.

ОПРЧР – 1.7
млн. лв.
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в подкрепа на процеса на деинституционализация на дългосрочната грижа.
Намалява- Интегрирани
не на
услуги за ранно
бедността детско развитие.
и насърчаване на
социалното
включване

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

2015 г.

Сключени са 65 договора на обща стойност 37 548 454.14лв.По операция „Услуги за ранно детско развитие“ текущо се
предоставят услуги за 17 250 деца.

Продължаване на изпълнението на
проектните дейности.

2019 г.

39 361 800 лв. Очаква се 15
000 деца да
получат подкрепа чрез
услугите, заложени в операцията.

Намаляване на
бедността
и насърчаване на
социалното
включване

1.Операция „Приеми ме 2015“

2015 г.

1.По операция „Приеми ме“ текущо се
предоставя услуга за 4 547 деца
,настанени и отглеждани в 2 458 приемни родители в общините-партньори.

1. Продължаване на изпълнението на
проектните дейности.

2020 г.

136. 4млн.лв.

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

2016 г.

2. Продължаване на изпълнението на
проектните дейности.

2019 г.

28 млн. лв.

3.Операция „Открий ме”

2017 г.

2020 г.

4 млн. лв.

4. Продължаване на изпълнени-ето на
проектните дейности.

2023 г.

2 983
917,60лв.

5. В процес на кандидатстване.

2023 г.

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

4. Операция „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на
децата и младежите“
5. Операция „Деинституционализация на децата и младежите- ЕТАП 2 предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги
за деца и семейства“
6. Операция „Нова дългосрочна
грижа за възрастните и хората с
увреждания“

2018 г.

2018 г.

2019 г.

7. Операция „Нова дългосрочна
грижа за възрастните и хората с

2. В процес на изпълнение са следните
дейности:
Структуриране на областни координиращи звена в подкрепа на политиката по
деинституционализация за деца и възрастни – наемане на 56 областни координатори и осигуряване на необходимото оборудване за обезпечаване на дейността им. (П0 2;
Обособяване на екипи за специализирана подкрепа и кризисна интервенция в
подкрепа на деинституционализацията
на деца и възрастни, включващи широк
спектър специалисти. (П0 2).;
Провеждане на специализирани обучения за екипи от действащи социални
услуги (П0 2);
Специализирана подкрепа и обучения за
служителите на АСП (П0 3);
Внедряване на разработената интегрирана информационна система в пълен
обем и обхват чрез целенасочени обучения на служителите на АСП и доставчиците на социални услуги (П0 3);
Подкрепа за анализ, планиране и управление на областните, респективно общинските стратегии за развитие на
социалните услуги и провеждане на
мониторинг и оценка на ефективността и
ефикасността на областните стратегии за
развитие на социалните услуги(П0 3);
Организация на събития (конференции,
кръгли маси, семинари, работни срещи,
дискусии и др.) с участието на заинтересованите страни за обмен на опит, разпространение и въвеждане на добри

3. Продължаване на изпълнени-ето на
проектните дейности.

74 млн. лв.
6. В процес на кандидатстване.

2023 г.
4 млн. лв.

1/ Деца и младежи, получаващи социални
и здравни
услуги в общността след
извеждането
им от институция – 3 300;
Брой доставчици на социални
услуги – 150.
2/ Брой служители, придобили квалификация при напускане на операция – 7300.
3/ 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/ – 862;
4/ Деца и
младежи,
настанени в
институции,
обхванати в
интервенции за
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увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне
на новите услуги“

5
практики(П0 3).

6
7. Предстои обявяване през декември
2019 г.

7
2023 г.

2019 г.

3. В процес на изпълнение. Сключени 32
договора на стойност 3 912 209,42 лв. До
момента в дейности са включени 862
деца и младежи, настанени в институции, обхванати в интервенции за деинституционализация /вкл. деца и младежи,
настанени в резидентни услуги в общността/

8. Операция „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания“
– Компонент Iи Компонент II
2019 г.
9. Операция „Професионална интеграция на младежи от резидентни
услуги“

2019 г.

10. Операция „Личностно развитие
на лицата с психични разстройства и
интелектуални затруднения“
2019 г.

11. Операция „Социално включване
на лицата с психични разстройства и
с интелектуални затруднения“

8. Изпълнение на проектните дейности –
Компонент 1 и в процес на кандидатст2023 г.
ване по Компонент 2.

4. В процес на изпълнение са следните
дейности:
Разработване на инструментариум за
работа в новите интегрирани здравносоциални услуги и за оценка на индивидуалните потребности на децата и мла9. Предстои обявяване през 2019 г.
дежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и
2023 г.
ЦНСТДМУ.
И
Сформиране на екипи за управление,
организация и изпълнение на оценката
на потребностите на децата и младежите
в ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТДМУ, начин на
2023 г.
работа и преки ангажименти.
10. В процес на подаване на проектни
предложения до 3 януари 2020 г., след
което ще бъде сформирана оценителка
комисия за оценка на подадените проектни предложения.
5. Операцията е в начален етап на изпълнение и не е отчетен напредък в
отчетния период.

2019 г.

2023 г.
6. Операцията е в начален етап на изпълнение и не е отчетен напредък в
отчетния период..
7. Предстои обявяване през декември
2019 г. Процедурата е насочена към
подготовка за извеждане на хората с
увреждания и възрастните хора от специализираните институции, превенция
на институционализацията на тези лица,
извършване на оценка на потребностите
им, осъществяване на дейности за по-
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11. В процес на подаване на проектни
предложения до 29 ноември 2019 г.,
след което ще бъде сформирана оценителка комисия за оценка на подадените
проектни предложения.

8
20 млн. лв.

9
деинституционализация –
1 630;

5/ Деца и младежи, настанени в институции, обхванати
в интервенции
за деинституционализация –
1 470.
6/Лица над 18 г.
– 700
7/ Лица над
45 900 000 лв. 18 г. – 1260
8/ Лица над
18 г. – 17 000;
Брой доставчици на услуги за
социално
включване –
265.
3 млн. лв.
9/Безработни и
неактивни
младежи – 160;
Брой на кооперативните
предприятия и
предприятията
на социалната
икономика,
2 млн. лв.
получили подкрепа – 8 бр.
10/ Лица над
18 г. – 750; Брой
доставчици на
услуги за социално включване
10 млн. лв.
-10
11/ Лица над 18
години – 800;
Брой доставчици на услуги за
социално
включване – 10;
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вишаване на капацитета на системата и
реализиране на комуникационна стратегия.
8. Компонент I е в начален етап на изпълнение, а по Компонент IIе стартирало
изпълнението на операцията като за
отчетния период патронажна грижа е
предоставена на 264 лица от целевата
група.
9. Предстои обявяване през 2019 г.
Операцията е насочена към включване
на пазара на труда, професионално
ориентиране и предоставяне на посреднически услуги на младежи, настанени в
резидентни услуги. Условията за кандидатстване бяха публикувани за коментари и предложения до 22 ноември. Към
настоящия момент предстои публикуване на окончателните Условия за кандидатстване и отваряне на процедурата за
кандидатстване.
10. Операцията е обявена за кандидатстване с краен срок за подаване на проектни предложения 3 януари 2020 г.. Цел
на операцията е да допринесе за попълноценната подкрепа и социалното
включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения,
ползващи резидентна грижа, включително в специализираните институции
чрез реализиране на мерки в посока
социално включване чрез формиране на
умения за самостоятелност, личностно
развитие и др.
11. Операцията е обявена за кандидатстване с краен срок за подаване на проектни предложения 29 ноември 2019 г.
Целта на операцията е чрез създаване на
центрове за социална рехабилитация и
интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения, да се предоставят подкрепящи социални услуги в общността
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3 МЕРКИ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОИТО Е
НЕОБХОДИМО УСКОРЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА
Табл. 3-1:
Област на политиката

Наименование на мярката

Обществени поръчки

Въвеждане на електронни обществени поръчки

Отговорна
институция

АОП
Намаляване на преките плащания от страна на пациентите

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

Публична администрация

Подобряване на капацитета за стратегическо
планиране
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НЗОК

ИПА

