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ДОКЛАД 

с информация за нови и актуализирани мерки, в отговор на Препоръката на 

Съвета от 2020 г., относно Националната програма за реформи на България за 

2020 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на 

България за 2020 – 2023 г. 

 

Настоящият доклад включва информация за предложени нови и актуализирани мерки в 

отговор на Препоръката на Съвета от 2020 г., относно Националната програма за реформи (НПР) 

на България за 2020 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма (КП) 

на България (2020-2023 г.). Докладът е изготвен в изпълнение на т. 6 от Решение № 396 на 

Министерския съвет от 20 юли 2017 г. за определяне на механизъм за координация и наблюдение 

на структурни реформи в рамките на Европейския семестър. 

На 20 май 2020 г. ЕК публикува своето предложение за специфични препоръки (СП) на 

Съвета към държавите членки. За България препоръките са четири и отчитат особения контекст 

на пандемията от COVID-19 и задействането на общата клауза за дерогация в рамките на Пакта за 

стабилност и растеж, считано от 20.03.2020 г. С оглед на това през тази година СП са с по-общ 

характер, по-целенасочени и по-малко предписателни в сравнение с предходните години. 

Засегнатите области на политика за адресиране на препоръките са фискалната политика, 

финансовия сектор, малките и средни предприятия, системата за социална защита, образование и 

здравеопазване.  

I. Нови мерки в отговор на специфичната препоръка на Съвета на ЕС от 2020 г.: 

 За адресиране на СП 1: 

 мярка „Освобождаване съгласно чл. 1 от Решение № (ЕС) 2020/491 от мита и данък 

върху добавената стойност при внос на стоки от медицински характер“. Крайният 

срок за изпълнение на мярката е 2020 г.  

 мярка „Въвеждане на намалена ставка на ДДС в размер на 9 % за доставки на 

ресторантьорски и кетъринг услуги, доставки на книги, на храни, подходящи за 

бебета или за малки деца, на бебешки пелени и други бебешки хигиенни артикули 

(за периода 01.08.2020 г. - 31.12.2021 г.), както и за доставките на услуги за 

използване на спортни съоръжения, за консумацията на бира и вино в питейни 

заведения, за доставките на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136 от 

ЗДДС, и за екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически 

агенти със случаен автобусен превоз на пътници - за периода 01.08.2020 г. - 

31.12.2021 г.“ и е с краен срок за изпълнение до края на 2021 г.  

 мярка „Удължаване на срока за деклариране и внасяне на корпоративния данък от 

31.03.2020 г. на 30.06.2020 г.“. 
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 мярка „Удължаване на срока за ползване на отстъпка от 5 на сто при внасяне на 

данъка за цялата година от 30 април 2020 г. до 30 юни 2020 г. за данъка върху 

недвижимите имоти и данъка върху превозните средства“. 

 мярка „Удължаване на срока за деклариране и внасяне на данък по Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) от 30.04.2020 г. на 

30.06.2020 г.“. 

 мярка „Удължаване на срока за публикуване на годишни финансови отчети по реда 

на Закона за счетоводството“. 

 мярка „Отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет“, със 

срок за изпълнение до края на 2021 г. 

 мярка „Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за определен период 

от 2020 г. задължените лица – предприятия на територията на съответните 

общини“. 

 мярка „Номинално увеличение на заплатите на служители в държавната 

администрация“ предвижда увеличаване с 30% на разходите за персонал на 

администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и 

последствията от Covid-19. Тя е насочена към администрации с по-нисък размер на 

основните заплати на служителите в сравнение с други институции и в дисонанс с обема 

на отговорностите им и прекия риск за здравето. 

 мярка „Подпомагане на заетостта с ЕСИФ в отговор на COVID-19“ предвижда 

изпълнение на следните операции: 

o Операция „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-

19“, която има за цел подкрепа на предприятия и самоосигуряващи се лица, чиято 

икономическа дейност е директно засегната от неблагоприятното въздействие на 

наложилото се в страната извънредно положение, предизвикано от пандемията с 

коронавирус COVID-19; 

o Операция „Заетост за теб“, която има за цел подкрепа за реинтеграция в заетост 

на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия.  

 мярка „Осигуряване на устойчивост на финансирането на медицинските дейности 

в обхвата на здравното осигуряване“ има за цел да осигури устойчивост на 

финансирането на изпълнителите на медицинска помощ и е със срок на изпълнение до 

2022 г. 

 мярка „Осигуряване на капацитет на лечебните заведения със структури по 

инфекциозни болести за реакция при разпространение на заразни болести“ има за 
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цел да осигури увеличение на средствата за субсидии на лечебни заведения за 

медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. 

 мярка „Подобряване на качеството и контрола на дейностите, свързани с 

епидемията от COVID-19“ цели увеличение на средствата за възнаграждения за 

служителите на регионалните здравни инспекции, държавните психиатрични болници, 

центровете за трансфузионна хематология, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, 

центровете по обществено здраве и други второстепенни разпоредители с бюджетни 

средства. 

 мярка „Подобряване устойчивостта на здравната система и способността й за 

ефективна реакция при извънредни епидемиологични ситуации“ се състои от две 

части. Първата е свързана с превенция и подкрепа на медицинския и немедицинския 

персонал, чрез осигуряване на допълнително възнаграждение и лични предпазни 

средства, а втората е за осигуряване на допълнителна медицинска апаратура, защитно 

облекло и оборудване за нуждите на общинските и ведомствените лечебни заведения. 

 мярка „Подобряване устойчивостта и усъвършенстване на равнопоставения достъп 

до качествени, безопасни и ефикасни лекарствени продукти“ цели въвеждане на 

законови механизми, които да гарантират, че цените на лекарствените продукти, 

заплащани с публични средства, се формират на принципите на максимална прозрачност 

и ефективност. 

 мярка „Повишаване на мотивацията на медицинските специалисти“ се състои от 

три компонента: 

o Първият е свързан с осигуряване на допълнителни средства за дейности, извън 

обхвата на здравното осигуряване, за лечебните заведения, обслужващи пациенти 

със специфични и неспецифични белодробни заболявания, за центровете за 

психично здраве и за психиатричните отделения на МБАЛ; 

o Вторият има за цел осигуряване на допълнителни субсидии по реда на Наредба 

№ 3/2019 г. за общинските лечебни заведения за болнична помощ в 

труднодостъпни и отдалечени райони; 

o С регламентиране на заплащането за работа при неблагоприятни условия по 

повод на обявена епидемична обстановка е свързан третият компонент. 

 мярка „Създаване на Национална аптечна карта“ е свързана с осигуряване на 

оптимален достъп на населението до лекарствени продукти. 

 За адресиране на СП 2: 

 мярка „Подкрепа за работодателите с цел запазване на заетостта на работниците и 

служителите в условията на извънредно положение и извънредна епидемична 
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обстановка“ има за цел да изготви нормативни промени за определяне на условията и 

реда за изплащане на компенсации на работодатели и за запазване на заетостта на 

работници и служители. 

 мярка „Изменение на Закона за предучилищното и училищното образование за 

въвеждане на задължително предучилищно образование от 4-годишна възраст“ 

цели увеличаване на обхвата на децата в предучилищното образование, улесняване 

достъпа до образование и успешно включване в системата на предучилищното 

образование на всяко дете от 4-годишна възраст до постъпването му в първи клас. 

 мярка „Изпълнение на тригодишна програма за  изграждане, пристрояване, 

надстрояване и реконструкция на детски градини и училища“ е насочена за 

преодоляване на недостига на места в образователните институции. 

 мярка „Подпомагане на учениците за усвояване на учебния материал“ ще осигури 

възможност на учениците да усвоят учебното съдържание за съответния клас за учебната 

2019-2020 г. и ще адресира обучителните затруднения на учениците. 

 мярка „Въвеждане на образователен процес от разстояние в електронна среда чрез 

използване на ИКТ средства“ предвижда в ситуации на извънредни обстоятелства 

присъственият образователен процес в училището да се преустанови за всички ученици 

и при възможност да се започне образователен процес от разстояние в електронна среда 

чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. 

 мярка „Подпомагане на процеса по дигитализация на образователния процес и в 

отговор на преките и косвените ефекти за образованието, произтичащи от 

пандемията с COVID-19“ е свързана с осигуряване на хардуер и интернет достъп за 

училищното образование. 

 За адресиране на СП 3: 

 мярка „Финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите 

запреодоляване на последствията от COVID-19“ има за цел улесняване на достъпа на 

бизнеса до кредити за продължаване на дейността, включително за задоволяване на 

нуждите от ликвидност и/или за преодоляване на финансови затруднения, които се 

дължат на пандемията или се утежняват от нея. 

 мярка „Безвъзмездна подкрепа за предприятията за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е свързана с осигуряване на 

оперативен капитал за българските МСП за справяне с последиците от пандемията. 

 мярка „Изготвянето на териториални планове за справедлив преход за 3 региона“ е 

във връзка със започнало изпълнение на проект, финансиран по Програмата за подкрепа 

на структурни реформи към ЕК за подготовката на териториални планове за справедлив 

преход на регионите от ниво NUTS3 – Стара Загора, Кюстендил и Перник. На 
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територията на тези три области действат петте най-големи въглищни топлоелектрически 

централи в страната. 

 За адресиране на СП 4: 

 мярка „Разработване и прилагане на Референтна архитектура за оперативна 

съвместимост (РАОС) и на информационна система за централизирано изграждане 

и поддържане на регистри (ИСЦИПР)“ ще се изпълнява посредством 3 дейности в срок 

до 2023 г.  

 мярка „Предприемане на действия за ограничаване на рисковете от изпиране на 

пари и финансиране на тероризъм, идентифицирани в Националната оценка на 

риска“ е свързана с повишаване на възможностите на българските институции за 

ефективно ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. 

 мярка „Изработване на проекти за изменение и допълнение на относимите 

нормативни актове с цел въвеждане в националното законодателство на 

изискванията на Директива (ЕС) 2019/1023“ е насочена към установяване на гъвкави 

производства за насърчаване ефикасността и за ограничаване на забавянията и разходите 

по производствата по несъстоятелност . 

II. Актуализирани мерки в отговор на специфичната препоръка на Съвета на ЕС от 2020 г. 

По мярка „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни“ е удължен крайният срок за 

кандидатстване. С „Патронажната грижа“ се предоставят услуги в домашна среда, с цел да се 

ограничат контактите между хората и да се спазва социалната изолация, за да се спре 

разпространението на COVID-19. Подкрепа в дома си ще получат възрастни хора над 65 г. с 

ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и 

лица под карантина.  

Министерството на правосъдието предлага промяна на някои от сроковете по изпълнение на 

дейностите по мярка „Изпълнение на Пътната карта за прилагане на рамката за 

несъстоятелност и стабилизация и разработване на процес за събиране на данни“.  

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) формулира три мерки за адресиране на 

СП 3, които се базират на изпълнението на дейности по ОПОС 2014 – 2020 г., както следва: 

 мярка „Прилагане на йерархията при управление на отпадъците, предотвратяване 

на образуването им, насърчаване на повторната употреба и оползотворяването им 

чрез рециклиране, намаляване на депонирането и ограничаване на вредното им 

въздействие върху околната среда и човешкото здраве.“ ще се изпълнява до 2023 г. 

Целите на мярката са свързани с допълнителен капацитет за оползотворяване на битови 

отпадъци (за получаване на енергия) - 180 000 т/год. до 2023 г.; допълнителен капацитет 

за рециклиране на отпадъци – 240 000 т/год. до 2023 г.; намалено количество на 
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депонираните битови отпадъци – 650 000 т. до 2023 г. и завършена техническа 

рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка 

с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14 – 

57 бр. 

 мярка „Намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените 

норми в районите с нарушено качество на въздуха“ е със срок на изпълнение до 2023 

г. Предстои изпълнението на проекти по сключени административни договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, оценка на подадени проектни 

предложения по ОПОС 2014-2020 г. за разработване/актуализация на общинските 

програми за качеството на атмосферния въздух и обявяване на нова процедура по ОПОС 

2014-2020 г. за мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. 

 мярка „мярка „Намаляване на нивата на замърсителите и достигане на 

установените норми в районите с нарушено качество на въздуха“ е със срок на 

изпълнение до 2023 г. Предстои изпълнението на 35 бр. проекти по сключени 

административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 

2014-2020 г. на обща стойност на предоставяна БФП от 2 157, 98 млн. лв. 
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СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. 

Специфична препоръка 1 

Да предприеме всички необходими мерки, в съответствие с общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж, за 

ефективно справяне с пандемията от COVID-19, поддържане на икономиката и подпомагане на последващото 

възстановяване. Когато икономическите условия позволяват това, да провежда фискални политики, насочени към 

постигане на благоразумни средносрочни фискални позиции и гарантиране на устойчивостта на дълга, като същевременно 

засили инвестициите. Да мобилизира достатъчно финансови ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и 

капацитета на здравната система и да гарантира балансирано регионално разпределение на здравните работници, което да 

отговаря на потребностите на населението.  

 

Табл. 1:  Мерки, адресиращи СП 1 от 2020 г. 
Област на 

политика 

Наименование 

на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 

ефект,  

в т.ч.  

бюджетен 

Показатели за 

ефект с текуща 

и целева  

стойност 

Кратко описание на мярката Начална 

дата 

Актуално състояние 

(към август 2020 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението 

на мярката до крайния срок на  

изпълнението ѝ (след август 2020 г.) 

Крайна 

дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Предприет
и мерки, в 
съответств
ие с 
общата 
клауза за 
дерогация 
от ПСР, за 
ефективно 
справяне с 
пан-
демията от 
COVID-19 

Освобождаван
е съгласно чл. 1 
от Решение № 
(ЕС) 2020/491 
от мита и 
данък върху 
добавената 
стойност при 
внос на стоки 
от медицински 
характер. 

Прилагане на освобождаване 
съгласно чл. 1 от Решение № (ЕС) 
2020/491 на ЕК от мита и данък 
върху добавената стойност при внос 
на стоки от медицински характер,  
необходими за борбата с 
последиците от пандемията от 
COVID-19 през 2020 г. 

31.01.202
0 г. 

С приетото Постановление на 
Министерския съвет на Република 
България № 80 от 23.04.2020 г. е 
допълнено Постановление № 75 на МС 
от 2007 г., с което се позволява 
освобождаване от ДДС и мита върху 
вноса на някои медицински стоки, 
необходими за борба с последиците от 
пандемията на COVID-19, в 
съответствие с Решение 2020/491 на 
Европейската комисия. 
Освобождаването се прилага за вноса, 
извършен от 30 януари 2020 г., до 31 
юли 2020 г. Допустими за 
освобождаване от ДДС са стоките, 
внесени от държавни организации. 

Агенция „Митници“ да предостави 
информация на ЕК относно 
прилагането на мярката, в срок до 
30.11.2020 г. 

2020 г. Подкрепа на 
гражданите, 
засегнати от 
новия 
вирусен щам, 
тези в риск и 
медицинскит
е 
специалисти, 
участващи в 
борбата с 
пандемията. 

Естество и 
количество на 
различните 
стоки, 
освободени от 
вносни мита и 
от ДДС 
съгласно чл. 1 
от Решение № 
(ЕС) 2020/491. 
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Стоките и организациите са 
изчерпателно изброени в 
приложенията към ПМС № 75 . 
След проведени консултации с 
държавите членки, ЕК прие Решение 
(ЕС) 2020/1101 за изменение на 
Решение (ЕС) 2020/491 за 
освобождаването от вносни мита и от 
ДДС при внос на стоки необходими за 
борбата с последиците от пандемията 
от COVID-19 през 2020 г. (ОВ, бр. L 241), 
с което срокът за прилагане на 
освобождаването по чл. 1 от Решение 
№ (ЕС) 2020/491 се удължава от 31 юли 
на 31 октомври 2020 г., а срокът за 
предоставяне на информация от 
държавите членки на Комисията за тези 
стоки се удължава до 31 декември 2020 
г. 
За целите на отразяване на промените 
в националното законодателство, към 
настоящия момент е в процедура по 
приемане от МС и влизане в сила на 
постановление за изменение на 
Постановление № 75 от 2007 г., което 
да отрази удължените с Решение (ЕС) 
2020/1101 срокове. 

Разширяване 
на обхвата на 
намалената 
ставка на ДДС в 
размер на 9 на 
сто за 
определени в 
закона стоки и 
услуги. 

Въвеждане на намалена ставка на 
ДДС в размер на 9 на сто за 
доставки на ресторантьорски и 
кетъринг услуги, доставки на книги, 
храни, подходящи за бебета или за 
малки деца, бебешки пелени и 
подобни бебешки хигиенни 
артикули (за периода 01.08.2020 г. - 
31.12.2021 г.), както и за доставките 
на услуги за използване на спортни 
съоръжения, за консумацията на 
бира и вино в питейни заведения, 
за доставките на обща туристическа 
услуга в случаите по чл. 136 от ЗДДС, 
и за екскурзиите, организирани от 
туристически оператори и 
туристически агенти, със случаен 
автобусен превоз на пътници - за 
периода 01.08.2020 г. - 31.12.2021 г. 

01.07.202
0 г. 

Приети са допълнения в разпоредбите 
на ЗДДС – ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.55, 
19.06.2020 г., в сила от 1.07.2020 г. и 
ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр. 71 от 2020 г., в 
сила от 1.08.2020 г. 
 
ЗИД на Закона за местните данъци и 
такси (обн. ДВ бр.71 от 11.08.2020 г.) 

 Декемвр
и 2021 г. 

Стимулиране 
на 
потребление
то, с цел по-
бързо 
възстановява
не на сектори 
от 
последиците 
от 
пандемията 
от C0VID-19. 

Увеличен брой 
на лицата, 
прилагащи 
намалена 
ставка за 
извършваните 
доставки. 
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Удължаване на 
срока за 
деклариране и 
внасяне на 
корпоративния 
данък от 
31.03.2020 г. на 
30.06.2020 г. 

•Удължаване на крайния срок, от 
31 март на 30 юни 2020 г., за 
подаване на годишна данъчна 
декларация и за внасяне на 
дължимия годишен корпоративен 
данък за 2019 г. за всички данъчно 
задължени лица, които се облагат с 
корпоративен данък по реда на 
Закона за корпоративното 
подоходно облагане (ЗКПО); 
•Удължаване на срока от 31 март 
на 30 юни и за: 
- внасяне на данъка върху 
разходите по ЗКПО за 2019 г.; 
- подаване на годишна данъчна 
декларация и за внасяне на 
алтернативни данъци по ЗКПО за 
2019 г.; 
•Въведен е нов срок за 
деклариране на размера на 
авансовите вноски за корпоративен 
данък за 2020 г., които по реда на 
ЗКПО се декларират от данъчно 
задължените лица с годишната 
данъчна декларация за 2019 г. - 15 
април (вместо 31 март). Срокът за 
внасяне на авансовите вноски не се 
променя. 

24.03.202
0 г. 

Закон за мерките и действията по 
време на действието на извънредното 
положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г., 
и за преодоляване на последиците 
(обн., ДВ, бр. 28 от 24.3.2020 г., изм. и 
доп., ДВ, бр.34 от 09.04.2020 г., доп., бр. 
38 от 24.04.2020 г., изм. и доп., бр. 44 от 
13.05.2020 г., доп., бр. 55 от 19.06.2020 
г., изм., бр. 60 от 7.07.2020 г.) 

 2020 г. Осигуряване 
на ликвидна 
подкрепа на 
предприятия
та, в 
условията на 
обявеното 
извънредно 
положение в 
страната. 

Брой 
предприятия, 
възползвали се 
от удължения 
срок. 

Удължаване на 
срока за 
ползване на 
отстъпка от 5 
на сто, при 
внасяне на 
данъка за 
цялата година 
от 30 април 
2020 г. до 30 
юни 2020 г. за 
данъка върху 
недвижимите 
имоти и 
данъка върху 
превозните 
средства. 

През 2020 г. се прави отстъпка от 5 
на сто на лицата, предплатили до 30 
юни данъка върху недвижимите 
имоти за цялата година или данъка 
върху превозните средства за 
цялата година. 

24.03.202
0 г. 

Закон за мерките и действията по 
време на действието на извънредното 
поло-жение, обявено с решение на 
Народно-то събрание от 13 март 2020 
г., и за преодоляване на последиците 
(обн., ДВ, бр. 28 от 24.3.2020 г., изм. и 
доп., ДВ, бр.34 от 09.04.2020 г., доп., 
бр. 38 от 24.04.2020 г., изм. и доп., бр. 
44 от 13.05.2020 г., доп., бр. 55 от 
19.06.2020 г., изм., бр. 60 от 7.07.2020 
г.) 

 2020 г. Осигуряване 
на подкрепа 
на 
гражданите 
и 
предприятия
та в 
условията на 
усложнена 
епидемиолог
ична 
обстановка в 
страната. 
 

Брой 
предприятия, 
възползвали се 
от удължения 
срок. 
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Удължаване на 
срока за 
деклариране и 
внасяне на 
данък по 
Закона за 
данъците 
върху 
доходите на 
физическите 
лица (ЗДДФЛ) 
от 30.04.2020 г. 
на 30.06.2020 г. 

Удължаване на крайния срок от 30 
април на 30 юни 2020 г. за 
подаване годишната данъчна 
декларация по чл. 50 от Закона за 
данъците върху доходите на 
физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 
г. и за внасяне на дължимия по 
декларацията данък върху 
годишната данъчна основа от 
лицата по чл. 51, ал. 1 от същия 
закон.  
Удължаването се прилага за 
физически лица, които през 2019 г. 
са извършвали стопанска дейност 
като търговци по смисъла на 
Търговския закон (ТЗ), в т.ч. 
еднолични търговци, както и 
земеделски стопани, които на 
основание чл. 29а от ЗДДФЛ са 
избрали да се облагат с данък 
върху годишната данъчна основа 
по чл. 28 от същия закон.  
За тези лица е удължен и срокът за 
отстъпка от 5 на сто върху данъка за 
довнасяне от 31 март на 31 май 
2020 г. Тези лица следва да 
декларират дължимите за 2020 г. 
авансови вноски, определени в 
съответствие с правилата на Закона 
за корпоративното подоходно 
облагане (ЗКПО), в срок до 30 април 
2020 г. 

24.03.202
0 г. 

Закон за мерките и действията по 
време на действието на извънредното 
положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г., 
и за преодоляване на последиците 
(обн., ДВ, бр. 28 от 24.3.2020 г., изм. и 
доп., ДВ, бр.34 от 09.04.2020 г., доп., бр. 
38 от 24.04.2020 г., изм. и доп., бр. 44 от 
13.05.2020 г., доп., бр. 55 от 19.06.2020 
г., изм., бр. 60 от 7.07.2020 г.) 

 2020 г. Осигуряване 
на подкрепа 
на 
гражданите в 
условията 
усложнена 
епидемиоло-
гична обста-
новка в 
страната.  

Брой лица, 
възползвали се 
от удължения 
срок. 

Удължаване на 
срока за 
публикуване 
на годишни 
финансови 
отчети по реда 
на Закона за 
счетоводствот
о 

Удължен е срокът за публикуване 
на годишни финансови отчети, по 
реда на Закона за счетоводството: 
- за търговците и 
юридическите лица с нестопанска 
цел, които обявяват отчетите си в 
Търговския регистър и лицата, 
които публикуват годишни 
финансови отчети в икономическо 
издание или интернет, срокът е 
удължен от 30 юни на 30 
септември; 
- за предприятията, които 
не са осъществявали дейност през 
2019 г. и обявяват това 
обстоятелство с декларация, срокът 
е удължен от 31 март на 30 юни. 

30.06.202
0 г. 

Закон за мерките и действията по 
време на действието на извънредното 
положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г., 
и за преодоляване на последиците 
(обн., ДВ, бр. 28 от 24.3.2020 г., изм. и 
доп., ДВ, бр.34 от 09.04.2020 г., доп., бр. 
38 от 24.04.2020 г., изм. и доп., бр. 44 от 
13.05.2020 г., доп., бр. 55 от 19.06.2020 
г., изм., бр. 60 от 7.07.2020 г.) 

 2020 г. Осигуряване 
на подкрепа 
на бизнеса в 
условията на 
усложнена 
епидемиоло-
гична обста-
новка в 
страната. 

Брой лица, 
възползвали се 
от удължения 
срок. 
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 Отпускане на 
безлихвени 
заеми на 
общините от 
централния 
бюджет 

До края на 2020 г. МФ може да 
отпуска безлихвени заеми за сметка 
на централния бюджет със срок на 
възстановяване, не по-дълъг от 
края на 2021 г., на общини във 
връзка с изпълнението на 
противоепидемични мерки на 
територията на общината по чл. 63 
от Закона за здравето или при 
временни касови разриви по 
бюджета на общината в резултат на 
занижена събираемост на данъка 
върху недвижимите имоти, данъка 
върху превозните средства и 
таксата за битови отпадъци спрямо 
същия период на 2019 г. 

14.05.202
0 г. 

§ 38 от преходните и заключителни 
разпоредби на ЗИД на Закона за 
здравето, ( обн. ДВ бр. 44 от 13.05.2020 
г.) 

 2021 г. Осигуряване 
на подкрепа 
на общините 
в условията 
на 
усложнена 
епидемиоло-
гична обста-
новка в 
страната. 

Брой общини, 
възползвали се 
от 
безлихвените 
заеми. 

 Освобождаван
е от заплащане 
на такса 
битови 
отпадъци за 
определен 
период от 2020 
г. задължените 
лица – 
предприятия 
на територията 
на съответните 
общини 

Общинският съвет може да 
освободи от заплащане на таксата 
за битови отпадъци за услугата по 
сметосъбиране и сметоизвозване 
за определен период от 2020 г. 
задължените лица - предприятия, 
които вследствие на извънредното 
положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 
2020 г., са преустановили 
стопанската си дейност, 
осъществявана в недвижим имот на 
територията на общината. 
За да се възползват от 
възможността лицата трябва да 
удостоверят посочените 
обстоятелства с финансови и други 
документи, по ред и начин, 
определени от съответните 
общински съвети. 

2020 г. ЗИД на Закона за местните данъци и 
такси (обн. ДВ бр.71 от 11.08.2020 г.) 

 2020 г. Осигуряване 
на подкрепа 
на бизнеса в 
условията на 
усложнена 
епидемиоло-
гична обста-
новка в 
страната. 

Брой 
предприятия, 
използвали 
облекчението 
 

 Номинално 
увеличение на 
заплатите на 
служители в 
държавната 
администраци
я  

Увеличаването с 30% на разходите 
за персонал на администрации, 
които са натоварени с дейности по 
овладяване на пандемията и 
последствията от Covid-19, 
включително за служители на първа 
линия, чиито задължения включват 
обслужване и контрол „на терен“, с 
пряк контакт с други лица.  
Визират се администрации, в които 
основните заплати на служителите 
са по-ниски в сравнение с други 
институции, в дисонанс с обема на 

31.08.202
0 г. 

Проект на ПМС за допълнение на 
Наредбата за заплатите на служителите 
в държавната администрация, приета с 
Постановление № 129 на 
Министерския съвет от 2012 г. 

 2020 г. Осигуряване 
на подкрепа 
на 
служителите 
, които са 
натоварени с 
дейности по 
овладяване 
на 
пандемията 
и 
последствият
а от Covid-19 
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отговорностите им и прекия риск за 
здравето.  

очакван 
бюджетен 
ефект за 5 
месеца (до 
края на 2020 
г.) – 90,05 
млн. лв. за 
2020 

Мерки за 
поддържан
е на 
икономика
та и 
подпомага
не на 
последващ
ото 
възстановя
ване 

Подпомагане 
на заетостта с 
ЕСИФ в отговор 
на COVID-19 

Операция „Краткосрочна подкрепа 
за заетост в отговор на пандемията 
от COVID-19“ 

Юни 
2020 г. 

Предоставяне на подкрепа на 
предприятия и самоосигуряващи се 
лица, чиято икономическа дейност е 
директно засегната от 
неблагоприятното въздействие на 
наложилото се в страната извънредно 
положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 
г., предизвикано от пандемията от 
COVID-19.  
Операцията е насочена към 
преодоляване и ограничаване на 
негативните социално-икономически 
последици от пандемията. Предоставя 
се възможност за  краткосрочна помощ 
за подкрепа на заетостта, чрез която 
работодателите и самоосигуряващи се 
лица, директно засегнати от 
извънредното положение, ще получат 
средства за запазване заетостта на 
застрашените от освобождаване от 
работа лица в резултат от 
неблагоприятно развитие на бизнеса и 
намаляване на приходите от продажби. 

На 09.07.2020 е сключен договор с 
конкретния бенефициент Агенция по 
заетостта, който е в процес на 
изпълнение. 

2021 г. ОПРЧР 2014-
2020 – 40 
млн. лв. 

Заети лица – 22 
000 бр. 

Операция „Заетост за теб“ Юни 
2020 г. 

Предоставяне на подкрепа за 
реинтеграция в заетост на 
безработните лица, останали без 
работа вследствие от възникналата 
пандемия и разпространението на 
коронавирусa COVID-19.  
Оказване на навременна подкрепа на 
работодатели за наемане на 
безработни лица чрез осигуряване на 
субсидия за заетост. Дейностите са 
насочени за подпомагане на по-
бързото възстановяване на 
икономическите и производствени 
процеси в предприятията, както и за 
превенция от изпадане в 
продължителна безработица на 
регистрираните лица в ДБТ. 

На 09.07.2020 е сключен договор с 
конкретния бенефициент, Агенция по 
заетостта, който е в процес на 
изпълнение. 

2021 г. ОПРЧР 2014-
2020 – 160 
млн. лв. 

Безработни 
лица – 70 000 
бр. 
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Укрепване 
на 
устойчивос
тта, 
достъпност
та и 
капацитета 
на 
здравната 
система 

Осигуряване 
на устойчивост 
на 
финансиранет
о на 
медицинските 
дейности в 
обхвата на 
здравното 
осигуряване 

Осигуряване на устойчивост на 
финансирането на изпълнителите 
на медицинска помощ, в условията 
на обявеното извънредно 
положение заради пандемията от 
COVID-19 

2020 г. Сключен анекс към НРД 2020-2022 Осигуряване изпълнението на НРД 
2020-2022 

2022 г. Заплащане 
на 85% от 
очакваните в 
неепидемич
на 
обстановка 
постъпления 
на лечебните 
заведения 

Осигурени 
възнаграждени
я за всички 
медицински 
специалисти, 
независимо от 
ограничената 
дейност на 
лечебните 
заведения 
заради кризата 
с COVID-19 

Увеличение на стойността на всички 
клиничните пътеки, с което ще се 
осигури увеличението на 
средствата на лечебните заведения 
за възнагражденията на 
медицинския персонал.  

2020 г. Обсъждане на предложенията с 
договорните партньори по НРД 2020-
2022 

Сключване на анекс към НРД 2020-
2022. 

Септемвр
и 2020 г. 

126 млн. лв. Увеличение на 
приходите на 
350 лечебни 
заведения и 
увеличение 
възнаграждени
ята на около 17 
000 лекари, 44 
000 
професионалис
ти по здравни 
грижи и 10 000 
души 
немедицински 
персонал. 

Осигуряване 
на капацитет 
на лечебните 
заведения със 
структури по 
инфекциозни 
болести, за 
реакция при 
разпространен
ие на заразни 
болести 

Увеличаване на средствата за 
субсидии на лечебни заведения за 
медицинските дейности извън 
обхвата на задължителното 
здравно осигуряване (по реда на 
Наредба № 3/2019 г.). 

2020 г. Подготовка на необходимите 
нормативни промени, чрез които ще се 
реализира изпълнението на мярката  

Приети промени в Закона за 
лечебните заведения 
 
Приета Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 3 от 5 
април 2019 г. за медицинските 
дейности извън обхвата на 
задължителното здравно 
осигуряване, за които 
Министерството на 
здравеопазването субсидира 
лечебни заведения, и за критериите и 
реда за субсидиране на лечебни 
заведения. 

Септемвр
и 2020 г. 

9,6 млн. лв. Осигурени 
субсидии за 44 
лечебни 
заведения за 
болнична 
помощ 

Подобряване 
на качеството и 
контрола на 
дейностите, 
свързани с 
епидемията от 
COVID-19 

Увеличение на средствата за 
възнаграждения за служителите на 
регионалните здравни инспекции, 
държавните психиатрични 
болници, центровете за 
трансфузионна хематология, 
Изпълнителна агенция 

2020 г. Подготовка на необходимите 
нормативни промени, чрез които ще се 
реализира изпълнението на мярката. 

Официално реализиране на мярката 2020 г. 12,3 млн. лв. Увеличение с 
30% на 
възнаграждени
ята на над 6 000 
души 
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„Медицински надзор“, центровете 
по обществено здраве и други ВРБ. 

Подобряване 
устойчивостта 
на здравната 
система и 
способността й 
за ефективна 
реакция при 
извънредни 
епидемиологи
чни ситуации 

Осигуряване на превенция и 
подкрепа на медицинския и 
немедицинския персонал, който 
посреща първи 
предизвикателствата на глобалната 
пандемична криза, свързана с 
разпространението на COVID-19, 
чрез осигуряване на допълнително 
възнаграждение и лични предпазни 
средства. 

2020 г. Реализиране на проект BG05M9OP001-
1.099-0001 „Подкрепа на работещи в 
системата на здравеопазването в 
условия на заплаха за общественото 
здраве от COVID-19”, финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси ” 2014-2020 г. 
 
Подписан е договор за БФП; сключени 
са договори с Второстепенни 
разпоредители с бюджет към МЗ, 
лечебни заведения за болнична помощ 
и общини за изплащане на 
допълнителни възнаграждения на 
медицинския и немедицинския 
персонал, участвал пряко при 
обслужване на болни с COVID-19 или 
със съмнение за такъв. 

Сключване на договори за 
финансиране по проекта; 
Изплащане на допълнителни 
възнаграждения на работещите на 
първа линия в борбата с COVID-19. 
Доставяне на предпазни средства за 
защита на лицата, ангажирани с 
обслужването на болни с COVID-19. 

Декемвр
и 2020 г. 

ОП РЧР -  
60 млн. лв. 

Участници, 
получили 
подкрепа по 
мерките на 
операцията – 
14 000 
Текуща 
стойност: 
11 421 лица са 
получили 
допълнително 
възнаграждени
е и предпазни 
средства 
 
Допълнителни 
възнаграждени
я за периода 
март - май 2020 
г. са получили 
общо 15 563 
лица. Общата 
стойност на 
изплатените 
средства е 22.8 
млн. лв.  
Доставени са 
100 000 броя 
еднократни 
предпазни 
(хирургични) 
маски за 
лечебните 
заведения и 
НЦЗПБ. 

Осигуряване на допълнителна 
медицинска апаратура, защитно 
облекло и оборудване за нуждите 
на общинските и ведомствените 
лечебни заведения.  

2020 г. 
 

Реализиране на проект BG16RFOP001-
4.003-0001 „Борба с COVID-
19“ финансиран по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014 – 
2020.  
 
Подписан договор за БФП. 
Договорена е доставката на 317 бр. 
апарати за белодробна вентилация; 

Доставка на допълнителна 
медицинска апаратура и оборудване, 
предназначени за нуждите на 
общинските и ведомствените 
лечебни заведения. Осигуряване на 
защитно облекло за медицинския 
персонал в пряк досег с болните с 
COVID-19 инфекция. 

Април 
2021 г. 

ОПРР - 
40.4млн. лв. 
 

Брой 
подкрепени 
обекти в 
системата на 
здравеопазван
ето с 
подобренкапац
итет за реакция 
при кризи - 40 
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закупени и предадени за експлоатация 
са 6 бр. машини за автоматична 
екстракция PCR изследвания за 
доказване на Covid-19 на 5 
лаборатории в гр. София и страната.  
Закупени и предоставени са 30 000 бр. 
тестове за детекция GeneFinderTM 
COVID-19 Plus RealAmp kit и 72 000 бр. 
тестове за екстракция ExiPrep Dx viral 
DNA/RNA kit. Доставени и 
разпределени са лични предпазни 
средства за медицинския и 
немедицински персонал от първа 
линия в борбата с COVID-19 - 2 226 000 
бр. защитни маски за лице, 100 000 бр. 
предпазни очила, 100 000 бр. 
еднократни защитни костюми, 10 240 
бр. защитни гащеризони и 150 000 бр. 
калцуни тип „ботуш“. 

 Подобряване 
устойчивостта 
и 
усъвършенства
не на 
равнопоставен
ия достъп до 
качествени, 
безопасни и 
ефикасни 
лекарствени 
продукти. 

Въвеждане на законови механизми, 
които да гарантират, че цените на 
ЛП, заплащани с публични 
средства, се формират на 
принципите на максимална 
прозрачност и ефективност. 

2020 г. Изготвен е проект на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за 
лекарствените продукти в хуманната 
медицина, който бе публикуван за 
обществено обсъждане със срок до 
24.07.2020. 
 
Предвидените промени целят:  
-Оптимизиране на правилата за 
заплащане на лекарствени продукти с 
публични средства; 
-Дефиниране на механизмите за анализ 
на състоянието на лекарствения пазар 
от гледна точка на достъпa на 
пациентите на лекарствени продукти и 
на публичните разходи за лекарствени 
продукти; 
- Усъвършенстване на санкционни 
механизми при фалшифицирането на 
ЛП и при износ на ЛП от Списъка на 
лекарствените продукти, включени в 
ПЛС, за които е установен недостиг 
на територията на Република 
България. 
 
Предлагат се промени и в ЗЗО, като се 
регламентира задължение НЗОК да 
заплаща ЛП, които са с ниво на 
заплащане 100 %, на по-ниската 
стойност между тази, която е 
определена за заплащане с публични 

Законопроектът е на етап 
разглеждане на постъпилите 
предложения след приключване на 
общественото обсъждане. Предстои 
публикуване на справка за 
приетите/неприетите предложения с 
мотиви. 

2020 г. Намаляване 
на 
публичните 
разходи за 
ЛП без това 
да повлияе 
негативно на 
достъпа на 
пациентите 
до тях. 

Създават се 
правила за 
минимизиране 
на 
дисбалансите, 
които 
гарантират, че 
цените на ЛП, 
заплащани с 
публични 
средства, се 
формират на 
принципите на 
прозрачност и 
ефективност 
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средства, съгласно ЗЛПХМ, и 
стойността, на която притежателите на 
разрешение за търговия на дребно с 
лекарствени продукти са заплатили 
съответните продукти на търговците на 
едро. 

Регионалн
о 
разпредел
ение на 
здравните 
работници, 
отговарящ
о на 
потребност
ите на 
населениет
о 

Повишаване на 
мотивацията 
на 
медицинските 
специалисти  

Осигуряване на допълнителни 
средства за дейности, извън 
обхвата на здравното осигуряване, 
за лечебните заведения, 
обслужващи пациенти със 
специфични и неспецифични 
белодробни заболявания, за 
центровете за психично здраве и за 
психиатричните отделения на 
МБАЛ. 

2020 г. Предстои да стартира процедурата за 
подготовка на необходимите 
нормативни промени, чрез които ще се 
реализира изпълнението на мярката 

Приета Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 3 от 5 
април 2019 г. за медицинските 
дейности извън обхвата на 
задължителното здравно 
осигуряване, за които 
Министерството на 
здравеопазването субсидира 
лечебни заведения и за критериите и 
реда за субсидиране на лечебни 
заведения 

Септемвр
и 2020 г. 

1,4 млн. лв. Увеличение на 
възнаграждени
ята на 
работещите в 
ЦПЗ и 
психиатричните 
отделения на 
МБАЛ 

Осигуряване на допълнителни 
субсидии по реда на Наредба № 
3/2019 г. за общинските лечебни 
заведения за болнична помощ в 
труднодостъпни и отдалечени 
райони. 

2020 г. Предстои да стартира процедурата за 
подготовка на необходимите 
нормативни промени, чрез които ще се 
реализира изпълнението на мярката. 

Приета Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 3 от 5 
април 2019 г. за медицинските 
дейности извън обхвата на 
задължителното здравно 
осигуряване, за които 
Министерството на 
здравеопазването субсидира 
лечебни заведения, и за критериите 
и реда за субсидиране на лечебни 
заведения 

Септемвр
и 2020 г.  

6 млн. лв. Увеличение на 
възнаграждени
ята на 
медицинския 
персонал в  
общински 
болници в 
труднодостъпн
и и отдалечени 
райони 

Регламентиране на заплащането за 
работа при неблагоприятни 
условия, по повод на обявена 
епидемична обстановка  

2020 г. Одобрена Методика за определяне на 
размера на сумите, заплащани от НЗОК 
на изпълнители на медицинска помощ, 
на дентална помощ и на медико-
диагностични дейности за работа при 
неблагоприятни условия по повод на 
обявена епидемична обстановка 

Осигуряване приложението на 
методиката 

2020 г. Бюджет на 
НЗОК 

Осигурени 
възнаграждени
я за всички 
медицински 
специалисти, 
независимо от 
ограничената 
дейност на 
лечебните 
заведения 
заради кризата 
с COVID-19 

 Създаване на 
Национална 
аптечна карта 

Оценка на потребностите от 
магистър-фармацевти за всяка 
конкретна област в страната. 

2020 г. Закон за изменение и допълнение на 
ЗЛПХМ приет от 44-то Народно 
събрание на 16 юли 2020 г. и 
обнародван обн., ДВ, бр. 67 от 2020 г. 

- Изготвяне на единна методика за 
изработване на Областна аптечна 
карта; 
- Определяне на областни комисии за 
изготвяне на 28-те областни аптечни 
карти; 
- Определяне на национална комисия 
за изработване на Национална 
аптечна карта 

2020 г. Осигуряване 
на 
оптимален 
достъп на 
населението 
до 
лекарствени 
продукти 

- Създаден 
образец и ред, 
по който ще се 
изработват 
областните 
аптечни карти в 
отговор на 
потребностите 
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на 
населението;  
 
- Определяне 
на случаите, в 
които ще се 
актуализира 
Националната 
аптечна карта;  
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Специфична препоръка 2 

Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички и да засили активните политики по отношение на 

пазара на труда. Да подобри достъпа до работа от разстояние и да насърчи цифровите умения и равния достъп до 

образование. Да отстрани недостатъците по отношение на адекватността на схемата за минимален доход.  

 

Табл. 2:  Мерки, адресиращи СП 2 от 2020 г. 
Област на 

политика 

Наименование 

на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 

ефект,  

в т.ч.  

бюджетен 

Показатели за 

ефект с текуща 

и целева  

стойност 

Кратко описание на мярката Начална 

дата 

Актуално състояние 

(към август 2020 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението 

на мярката до крайния срок на  

изпълнението ѝ (след август 2020 г.) 

Крайна 

дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Достъп до 
здравно-
социални 
услуги 

Осигуряване на 
патронажна 
грижа за 
възрастни  

Операция „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с 
увреждания“ 
Изпълнение на ангажиментите по 
Плана за действие за периода 2018-
2021 за изпълнение на 
Националната стратегия за 
дългосрочна грижа 

Март 
2020 г. 

Услугата се предоставя по 207 
сключени договора за 240 общини, в 
т.ч. 18 района на Столична община. 

Изпълнение на проектните дейности. Компоне
нт 1 ,2 и 
4-2023 г. 
Компоне
нт 3 – 
2020 г. 

ОПРЧР 2014-
2020 – Общ 
бюджет: 76,8 
млн лв.  
Компонент 1:  
200 хил. лв. 
Компонент 2: 
31,6 млн. лв. 
Компонент 3: 
36,2 млн. лв. 
Компонент 4: 
8,84 млн. лв. 

Лица над 18 г. – 
41 000; 

Засилване 
на 
активните 
политики 
по 
отношение 
на пазара 
на труда 

Подкрепа за 
работодателит
е с цел 
запазване на 
заетостта на 
работниците и 
служителите в 
условията на 
извънредно 
положение и 
извънредна 
епидемична 
обстановка 

Нормативни промени за 
определяне на условията и реда за 
изплащане на компенсации на 
работодатели и за запазване на 
заетостта на работници и 
служители. 

13 март 
2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 юли 
2020 г. 

ПМС № 55 от 30 март 2020 г. за 

определяне на условията и реда за 

изплащане на компенсации на 

работодатели с цел запазване на 

заетостта на работниците и 

служителите при извънредното 

положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г. 

(изм. и доп. ДВ. бр.37 от 21 април 

2020г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 2 юни 

2020г.) 

 

 

В процес на изплащане са 
компенсации по Постановлението. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В процес на изпълнение са 
дейностите по прилагане на 
Постановлението. 

Декемвр
и 2020 г. 

200 млн. лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
488 млн. лв. 

Изплатени 
компенсации 
за 172 хил. 
работници и 
служители 
 
 
 
 
 
 
 
Изплатени 
средства за 200 
хил. работници 
и служители 
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ПМС № 151 от 3 юли 2020 г. за 
определяне на условията и реда за 
изплащане на средства за запазване на 
заетостта на работници и служители 
след периода на извънредното 
положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г., 
и извънредната епидемична 
обстановка, обявена с Решение № 325 
и удължена с Решение № 378 на 
Министерския съвет от 2020 г. 

Насърчава
не на 
равния 
достъп до 
образован
ие 

Изменение на 
Закона за 
предучилищно
то и 
училищното 
образование, 
за въвеждане 
на 
задължително 
предучилищно 
образование 
от 4-годишна 
възраст. 

Увеличаване на обхвата на децата 
в предучилищното образование, 
улесняване достъпа до 
образование и успешно включване 
в системата на предучилищното 
образование на всяко дете от 4-
годишна възраст до постъпването 
му в първи клас, включително чрез 
премахване на социално-
икономическите бариери и 
подпомагане за преодоляване на 
неравенствата. 

Април 
2020 г. 

Проектът на ЗИД на ЗПУО е одобрен от 
Министерския съвет и на на първо 
гласуване в НС. 

Предстои проектът на ЗИД на ЗПУО 
да бъде внесе на второ гласуване в 
парламентарна зала на 02.09.2020 г. 

30.09.202
0 г.  

 Обхват на 
децата от 4 г. 
до постъпване 
в първи клас: 
- към 2019 

година: 
82,7% 

- към 2030 
година: 
96% 

Изпълнение на 
тригодишна 
програма за  
изграждане, 
пристрояване, 
надстрояване 
и 
реконструкция 
на детски 
градини и 
училища.  

Преодоляване на недостига на 
места в образователните 
институции и създаване на 
предпоставки за успешното 
въвеждане на задължителното 
предучилищно образование на 
децата, навършили 4-годишна 
възраст.  

30 юли 
2020 г.  

С Решение на Министерския съвет от 30 
юли 2020 година е одобрена 
тригодишна програма за изграждане, 
пристрояване, надстрояване и 
реконструкция на детски градини и 
училища.  
С изпълнението на програмата ще се 
подпомогнат и училищата в страната за 
преминаване към едносменен режим 
на учебния ден. 

Изграждане на материална база, 
която гарантира здравословните и 
качествени условия на обучение, в 
системата на предучилищното и 
училищното образование 

30 юли 
2023 г. 

210 млн. лв. 
Индикативни
ят бюджет за 
настоящата 
година е до 
70 млн. лв.  

Създадени 
предпоставки 
за успешното 
въвеждане на 
задължителнот
о 
предучилищно 
образование на 
децата, 
навършили 4-
годишна 
възраст 

Подпомагане 
на учениците 
за усвояване 
на учебния 
материал. 

Осигуряване възможност на 
учениците да усвоят учебното 
съдържание за съответния клас за 
учебната 2019-2020 година и 
предотвратяване възникването на 
обучителни затруднения, които 
често са причина за отпадане на 
ученици от училище, в това число и 
на ученици от уязвими групи. 
Осигуряване възможност на 
децата, за които българският език 
не е майчин, да се включат в 
допълнителни форми на 

21 май 
2020 г. 

Приети промени в Наредбата за 
приобщаващото образование (ПМС № 
100 от 21 май 2020 г.) 
Предвижда се допълнителните форми 
на педагогическо взаимодействие и 
допълнителното обучение да се 
провеждат индивидуално или в групи с 
до 10 деца или ученици, в това число и 
деца и ученици от уязвими групи. 
Целта е педагогическото 
взаимодействие да се осъществява, 
доколкото е възможно, присъствено, 
за което детската градина или 

Регламентираните в Наредбата 
мерки се реализират до края на 
учебната 2019-2020 година, 
включително по време на лятната 
ваканция, като обучението на децата 
в допълнителни форми на 
педагогическо взаимодействие през 
неучебното време е с обща 
продължителност до 40 
астрономически часа, а 
допълнителното обучение на 
учениците – с обща 
продължителност до 120 учебни часа 

Края на 
учебната 
2019-
2020 г. 

Предоставен
о качествено 
приобща-
ващо 
образование 
на групите в 
неравностой
но 
положение  

Превенция на 
отпадането от 
училище и 
трайно 
приобщаване 
към 
образоавтелни
я процес на 
деца и ученици 
от уязвими 
групи 
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педагогическо взаимодействие 
през неучебното време за 
овладяване на българския език. 
 

училището да създаде организация за 
стриктно спазване на предписаните 
противоепидемични мерки от 
министъра на здравеопазването, като 
не допуска струпване на деца, ученици 
и учители. 

по един или повече учебни 
предмети.  
 

Въвеждане на 
образователен 
процес от 
разстояние, в 
електронна 
среда, чрез 
използване на 
ИКТ средства  

Предвижда се в ситуации на 
извънредни обстоятелства 
присъственият образователен 
процес в училището да се 
преустанови за всички ученици, 
записани в дневна, вечерна, 
задочна, индивидуална и 
комбинирана форма на обучение и 
в дуална система на обучение, и 
при възможност да се започне 
образователен процес от 
разстояние в електронна среда 
чрез използване на средствата на 
информационните и 
комуникационните технологии. 

Юли 
2020 г. 

Инициирани са промени в Закона за 
предучилищното и училищното 
образование за адресиране на 
Препоръка CM/Rec (2012)13 на 
Комитета на министрите на Съвета на 
Европа относно осигуряването на 
качествено образование по време на 
пандемията от COVID-19.  
 
Промените са приети на първо 
гласуване. 

Окончателно одобряване на 
промените от НС. 

Септемвр
и 2020 г. 

Предоставен
о качествено 
приобщаващ
о 
образование 
на групите в 
неравностой
но 
положение 

Превенция на 
отпадането от 
училище и 
трайно 
приобщаване 
към 
образователни
я процес на 
деца и ученици 
от уязвими 
групи 

Подпомагане 
на процеса по 
дигитализация 
на 
образователни
я процес и в 
отговор на 
преките и 
косвените 
ефекти за 
образованието
, произтичащи 
от пандемията 
с COVID-19. 

Изпълнение на мерки, свързани с 
осигуряване на хардуер и 
интернет-достъп за училищното 
образование. 

Март 
2020 г. 

Осигурена техника за всички учители и 
осигурен достъп до интернет за 
провеждане на обучението в 
електронна среда. 
- Създадени са условия за 
преодоляване на възникналите 
затруднения, свързани с липсата на 
интернет свързаност на част от 
учениците,  
-Осигурен е домашен интернет за 
учениците, които по социални причини 
не разполагат с интернет свързаност за 
включването им в дистанционна 
форма на обучение. 
-Изменена е Наредбата за 
финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и 
училищното образование, съгласно 
което за периода, в който 
присъствените учебни занятия са 
прекратени, училищата ще могат да 
извършват разходи за осигуряване на 
домашен интернет за учениците, които 
по социални причини не разполагат с 
интернет свързаност за включването 
им в дистанционна форма на 
обучение. 

Предоставяне на 34 000 преносими 
компютри (лаптопи за нуждите на 
образователния процес в училищата. 

2020 г.  Недопускане 
прекъсването 
на 
образователнат
а интеграция и 
противодейств
ие на риска от 
отпадане в 
ситуация на 
обучение от 
разстояние 
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Специфична препоръка 3 

Да рационализира и да ускори процедурите за предоставяне на ефективна подкрепа за МСП и самостоятелно заетите лица, 

като гарантира също така, че те имат непрекъснат достъп до финансиране и гъвкави условия за плащане. Да даде приоритет 

на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти и да стимулира частните инвестиции, за да се ускори 

икономическото възстановяване. Да съсредоточи инвестициите в областта на екологичния и цифровия преход, по 

специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите, екологичната 

инфраструктура и устойчивия транспорт, като допринася за постепенната декарбонизация на икономиката, включително 

във въгледобивните региони.  

 

Табл. 3:  Мерки, адресиращи СП 3 от 2020 г. 
Област на 

политика 

Наименование 

на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 

ефект,  

в т.ч.  

бюджетен 

Показатели за 

ефект с текуща 

и целева  

стойност 

Кратко описание на мярката Начална 

дата 

Актуално състояние 

(към август 2020 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението 

на мярката до крайния срок на  

изпълнението ѝ (след август 2020 г.) 

Крайна 

дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Предостав
яне на 
ефективна 
подкрепа 
за МСП  

Финансов 
инструмент 
„Портфейлна 
гаранция с 
таван на 
загубите 
запреодоляван
е на 
последствията 
от COVID-19“ 

Улесняване на достъпа на бизнеса 
до кредити за продължаване на 
дейността, включително за 
задоволяване на нуждите от 
ликвидност и/или за преодоляване 
на финансови затруднения, които 
се дължат на пандемията или се 
утежняват от нея. 

1 
февруари 
2020 г. 

Чрез антикризисния инструмент 
ФМФИБ ще поеме част от кредитния 
риск на финансовите институции, 
произтичащ от портфейл от нови заеми 
за малки и средни предприятия без 
достатъчно обезпечения, но с 
необходимост от подкрепа в условията 
на настоящата ситуация.  
ФМФИБ предлага гаранция до 80% от 
размера на всеки кредит, срещу което 
съответната банка ще трябва да 
предложи финансиране при 
преференциални лихви и занижени 
изисквания към обезпеченията. В 
структурата на продукта се предвижда 
комбиниране на гаранционен 
инструмент и лихвена субсидия за 
предприятията, които изпитват 
ликвидни затруднения, но въпреки 
това са готови да задържат персонала 
си. 
На 2 юли 2020 г. беше публикувана 
поканата за участие в процедурата 

Изготвяне на списъкът с потенциални 
банки партньори, които са 
допустими да подпишат гаранционно 
споразумение. Целта е през 
септември 2020 г. средствата да 
бъдат достъпни за крайните 
получатели.  

Средства
та по 
всеки 
кредит 
следва 
да бъдат 
усвоени 
до 31 
декемвр
и 2023 г. 

Финансиран
ето в размер 
на почти 158 
млн. лв. се 
осигурява 
със средства 
от 
Оперативна 
програма 
„Иновации и 
конкурентос
пособност“ (
ОПИК) 2014 – 
2020 г. 

1. Сключени 
гаранционни 
споразумени
я с банките 
партньори и 
отпуснати 
кредити до 
допустимите 
крайни 
получатели 
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като до крайния срок (17 юли 2020 г.) 
девет банки подадоха заявления с 
желание да отпускат антикризисни 
кредити на МСП, гарантирани от 
ФМФИБ. 

Безвъзмездна 
подкрепа за 
предприятията 
за 
преодоляване 
на 
икономически
те последствия 
от пандемията 
COVID-19 

Осигуряване на оперативен капитал 
за българските МСП за справяне с 
последиците от пандемията COVID-
19. 

2020 г. Обявени две процедури, както следва:  
BG16RFOP002-2.073 - подкрепа за 
микро и малки предприятия с бюджет 
173 млн. лв. Получени са 27 623 
заявления. Към 27.07.2020 г.са 
изплатени средства в размер на 29 198 
774 лв. на 4 347 бенефициенти. 
BG16RFOP002-2.077 - подкрепа за 
средни предприятия с бюджет 200 млн. 
лв. Крайният срок за подаване на 
заявления е 24.08.2020 г. Към 
27.07.2020 г. са подадени 1055 
заявления на стойност 145.8 млн. лв. 

Изплащане на помощта на микро и 
малки предприятия. 
Оценка и изплащане на помощта на 
средни предприятия. 
Обявяване на схема за подкрепа на 
фирмите за автобусен превоз с 
бюджет 30 млн. лв. 

2021 г. През 2020 г. 
по ОПИК ще 
бъдат 
предоставен
и 403 млн. 
лв. БФП. 
 

Предприятия, 
които не са в 
ликвидация за 
период от 3 
месеца след 
приключване 
на проекта; 
2. Брой МСП с 

безвъзмездн
и средства за 
оборотен 
капитал ; 

Да 
съсредоточ
и 
инвестици
ите в 
областта 
на 
екологичн
ия преход 

Прилагане на 
йерархията 
при 
управление на 
отпадъците, 
предотвратява
не на 
образуването 
им, 
насърчаване 
на повторната 
употреба и 
оползотворява
нето им чрез 
рециклиране, 
намаляване на 
депонирането 
и 
ограничаване 
на вредното 
им 
въздействие 
върху околната 
среда и 
човешкото 
здраве. 

Инвестиции в съоръжения, системи 
и бизнес модели за използване на 
отпадъците като ресурси, в 
подкрепа на кръговата икономика. 
 
Инвестиции за осигуряване на 
необходимата инфраструктура за 
третиране на битови отпадъци, 
образувани в страната. 

2017 г. Изпълняват се проекти по сключени 54 
бр. административни договори за 
безвъзмездна финансова помощ 
(АДБФП) по ОПОС 2014-2020 г. на обща 
стойност на предоставяна БФП от 
497,77 млн. лв. 
Проектите включват: 

 Проектиране и изграждане на 
инсталации за предварително 
третиране на битови отпадъци; 

 Проектиране и изграждане на 
компостиращи или анаеробни 
инсталации за разделно събрани 
зелени и/или биоразградими 
отпадъци; Инсталация за 
комбинирано производство на 
енергия в София с оползотворяване 
на RDF – трета фаза на интегрирана 
система от съоръжения за 
третиране на битовите отпадъци на 
Столична община; 

 Рекултивация на депа, предмет на 
процедура по нарушение на 
правото на ЕС по дело С-145/14. 

Изпълняват се със средства от 
Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС)/Държавен бюджет 
(ДБ)  43 проекта за рекултивация на 

Изпълнение на проекти по сключени 
АДБФП. 
Оценка на подадените проектни 
предложения по ОПОС 2014-2020 г. 
за рекултивация на депа, сключване 
на договори за същите, както и за 
демонстрационни проекти в областта 
на управлението на отпадъцитеи 
изпълнението им. 
Предоставяне на финансови 
инструменти (заеми) за управление 
на отпадъците чрез „Фонд мениджър 
на финансови инструменти в 
България“  по сключен договор с 
Управляващия орган на ОПОС 2014-
2020 г. 
 
Обявяване на покана по програма 
„Опазване на околната среда и 
климатични промени“ (ООСКП) на 
Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП 2014-2021 
г.) „Кръгова икономика и ресурсна 
ефективност“, насочена към 
подобряване управлението на 
отпадъците на общинско ниво и 
използването им като ресурс, чрез 
реализиране на общински схеми за 
разделно събиране и рециклиране 
на отпадъците. 

2023 г. ОПОС 2014-
2020 г.: 
576,2 млн. 
лв., от които 
489,8 млн. 
лв. от ЕФРР и 
86,4 от НФ 
(държавен 
бюджет). 
ПУДООС/ДБ: 
91 млн. лв. 
ФМ на ЕИП 
2014-2020 г.: 
3,09 млн. лв.  
 

Допълнителен 
капацитет за 
оползотворява
не на битови 
отпадъци (за 
получаване на 
енергия) - 
180 000 т/год. 
до 2023 г. 

Допълнителен 
капацитет за 
рециклиране 
на отпадъци – 
240 000 т/год. 
до 2023 г. 

Намалено 
количество на 
депонираните 
битови 
отпадъци – 
650 000 т. до 
2023 г. 

Завършена 
техническа 
рекултивация 
на депа, 
предмет на 
процедура по 
нарушение на 
правото на ЕС 
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общински депа на обща стойност 56,8 
млн. лв. 

във връзка с 
постановено 
Решение на 
Съда на 
Европейския 
съюз от 
16.07.2015 г. по 
дело С-145/14 – 
57 бр. 

Въвеждане и 
прилагане на 
интегриран 
подход за 
реализиране 
на 
приоритетни 
инвестиции 
във ВиК 
инфраструктур
ата. 

Инвестиции в изграждане, 
рехабилитация и модернизиране 
на ВиК инфраструктура за 
агломерации с над 10 000 екв. ж. и 
агломерации между 2000 и 10 000 
екв. ж. 
Осъществяване на стартиралата 
цялостна реформа във ВиК сектора 
с цел постигане на 
последователност и устойчивост 
при определяне и прилагане на 
инвестиционните приоритети в 
консолидирани ВиК райони. 

2015 г. Изпълняват се проекти по сключени 35 
бр. АДБФП по ОПОС 2014-2020 г. на 
обща стойност на предоставяна БФП от  
2 157, 98 млн. лв. 
 Проектите включват: 

 Подпомагане регионалното 
инвестиционно планиране на 
отрасъл ВиК - подготовка на 
регионални прединвестиционни 
проучвания (РПИП); 

 Подпомагане ефективността, 
управлението и институционалния 
капацитет във връзка с 
изпълнението на реформата във 
ВиК отрасъла; 

 Изграждане на ВиК 
инфраструктура, вкл. втора фаза на 
проекти за изграждане на ВиК 
инфраструктура, чието изпълнение 
е стартирало по ОПОС 2007-2013 г. 
и ранни ВиК проекти (с цел да се 
осигури непрекъснатост на процеса 
по изграждане на ВиК 
инфраструктурата до подготовката 
на РПИП); 

 Регионален инвестиционен ВиК 
проект за обособената територия 
на „ВиК“ ЕООД Смолян; 

 Подобряване мониторинга на 
качеството на питейните води; 

 Доизграждане на мрежите за 
мониторинг на количеството на 
водите; 

 Планове за управление на речните 
басейни (ПУРБ) 2022-2027. 

Изпълняват се със средства от 
ПУДООС/ДБ проекти за малки 
водоснабдителни обекти в 30 общини 

Изпълнение на проекти по сключени 
АДБФП. 
Обявяване на нови процедури по 
ОПОС 2014-2020 г.: за изграждане на 
ВиК инфраструктура в Столична 
община и за подпомагане на ВиК 
операторите за подобряване на 
финансовия им капацитет с цел 
успешно използване на финансови 
инструменти. 

2023 г. ОПОС 2014-
2020 г.: 
1 873,1 млн. 
лв., от които 
1 592, 1 млн. 
лв. от Кф и 
280, 96 млн. 
лв. от НФ 
(държавен 
бюджет). 
ПУДООС/ДБ:  
46 млн. лв. 
 

1. Товар на 
замърсяване
, който се 
събира и 
третира в 
пълно 
съответствие 
с 
приложимот
о 
законодател
ство - 1 
900 000 екв. 
ж. до 2023 г. 

2. Изградени/р
ехабилитира
ни/реконстр
уирани 
пречиствател
ни станции 
за отпадъчни 
води – 25 бр. 
до 2023 г.  

Допълнителен 
брой жители с 
достъп до 
подобрено 
водоснабдяван
е – 1 800 000.  
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на стойност 16,7 млн. лв. и колектори и 
канализации в 21 общини на стойност 
29,3 млн. лв. 

Изготвянето на 
териториални 
планове за 
справедлив 
преход за 3 
региона 

Изпълнение на проект, финансиран 
от СПСР за изготвянето на 
териториални планове за 
справедлив преход на регионите от 
ниво NUTS3 – Стара Загора, 
Кюстендил и Перник. На 
територията на тези три области 
действат петте най-големи 
въглищни топлоелектрически 
централи в страната. 

2020 г. Одобрено финансиране на проекта. 
 
Изготвено е проектно задание и 
предстои неговото подписване. 

Изготвени териториални планове за 
справедлив преход, по линия на 
които ще бъде осигурено 
финансиране по бъдещия Механизъм 
за справедлив преход и от Фонда за 
справедлив преход към него 

Октомвр
и 2021 г. 

500 хил. евро 
по ППСР  

Изготвени 3 бр. 
териториални 
плана. 

Намаляване на 
нивата на 
замърсителите 
и достигане на 
установените 
норми в 
районите с 
нарушено 
качество на 
въздуха . 

Инвестиции в дейности за 
изпълнение на Националната 
програма за подобряване 
качеството на атмосферния въздух 
2018-2024 г., Националната 
програма за контрол на 
замърсяването на въздуха (2020-
2030 г.) и общинските програми за 
качеството на атмосферния въздух, 
с цел намаляване на общите 
емисии на някои замърсители и 
постигане и поддържане на нивата 
на контролираните атмосферни 
замърсители, съответстващи на 
нормите, заложени в националното 
законодателство. 

2016 г. Изпълняват се проекти по сключени 29 
бр. АДБФП по ОПОС 2014-2020 г., на 
обща стойност на  предоставяна БФП от 
613, 15 млн. лв. 
Проектите включват:  

 Разработване/Актуализация на 
общинските програми за качеството 
на атмосферния въздух; 

 Мерки на общините за подобряване 
качеството на атмосферния въздух, 
насочени към битовото отопление; 

 Мерки на общините за адресиране 
на транспорта като източник на 
замърсяване на атмосферния 
въздух. 

Изпълнение на проекти по сключени 
АДБФП. 
Оценка на подадени проектни 
предло-жения по ОПОС 2014-2020 г. 
за разработване/актуализация на 
общинските програми за качеството 
на атмосферния въздух, сключване на 
договори, ако е приложимо, и 
изпълнението им. 
Обявяване на нова процедура по 
ОПОС 2014-2020 г. за мерки за 
подобряване качеството на 
атмосферния въздух. 

2023 г. ОПОС 2014-
2020 г.: 
576,99 млн. 
лв., от които 
490,4 млн. 
лв. от КФ и 
86,5 млн. лв. 
от НФ 
(държавен 
бюджет). 

1/ Количество 
на фините 
прахови 
частици 
(ФПЧ10) – 
7 001,15 т/год. 
за 2023 г. 
2/ За 2020 г. ‒ 
постигане на 
процентно 
намаление 
спрямо 
приетата за 
базова 2005 г. 
на общите 
годишни 
емисии SO2, 
NOх, NMVOC, 
NH3 и ФПЧ2,5 , 
а именно: SO2 ‒ 
78 %, NOх – 
41 %, NMVOC – 
21 %, NH3 ‒ 3 % 
и ФПЧ2.5 ‒ 20 %. 
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Специфична препоръка 4 

Да сведе до минимум административната тежест за предприятията чрез подобряване на ефективността на публичната 

администрация и укрепване на електронното управление. Да гарантира ефективното функциониране на рамката за 

несъстоятелност. Да увеличи усилията за осигуряване на адекватна оценка и намаляване на риска, ефективен надзор и 

прилагане на рамката за борба с изпирането на пари. 

Табл. 4:  Мерки, адресиращи СП 4 от 2020 г. 
Област на 

политика 

Наименование 

на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 

ефект,  

в т.ч.  

бюджетен 

Показатели за 

ефект с текуща 

и целева  

стойност 

Кратко описание на мярката Начална 

дата 

Актуално състояние 

(към август 2020 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението 

на мярката до крайния срок на  

изпълнението ѝ (след август 2020 г.) 

Крайна 

дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Подобрява
не на 
ефективно
стта на 
публичната 
администр
ация и 
укрепване 
на 
електронн
ото 
управлени
е 

Разработване 
и прилагане на 
Референтна 
архитектура за 
оперативна 
съвместимост 
(РАОС) и на 
информацион
на система за 
централизиран
о изграждане и 
поддържане 
на регистри 
(ИСЦИПР) 

В обхвата на мярката ще се 
реализират следните дейности: 
Дейност 1: Разработване и 
прилагане на Референтна 
архитектура за оперативна 
съвместимост (РАОС) 
Дейност 2: Разработване на 
Информационна система за 
централизирано изграждане и 
поддържане на регистри (ИСЦИПР) 
Дейност 3: Изграждане на 
централизирани регистри чрез 
ИСЦПР, трансформация и миграция 
на данни към тях 

2020 г. Разработване на проектно 
предложение 

Осигуряване на възможност за: 
- повишаване на нивото на 
оперативна съвместимост на 
информационните ресурси, контрол и 
наблюдение върху достъпа и 
разпространението на данни, чрез 
прилагане на Референтна 
архитектура за оперативна 
съвместимост. 
- oптимизация на процеса по 
изграждане и поддържане на 
регистри на държавната 
администрация, така че да се 
гарантират служебния обмен на 
информация и данни за предоставяне 
на качествени услуги, възможността 
за предоставяне на услуги, базирани 
на данни от регистри от други 
административни органи, и 
качеството, пълнотата и сигурността 
на данните. 
- aвтоматизиране и оптимизация на 
процесите, с цел предотвратяване 
дублиране и несъответствия между 
данни, съдържащи се в регистрите на 
различните административни органи 

2023 г. Обща 
стойност на 
проекта: 
3,6 млн. лв. 
БФП по ОПДУ 

Разработени: 
- Национална 
референтна 
архитектура за 
оперативна 
съвместимост -
разработен 
план за 
прилагане на 
РАОС; 
- Проект на 
нормативен акт 
и/или проекти 
на нормативни 
актове за 
изменение и 
допълнение на 
разпоредби в 
нормативни 
актове с цел 
нормативното 
регулиране на 
прилагането на 
РАОС и 
Информационн
ата система за 
централизиран
о изграждане и 
поддържане на 
регистри; 



26 
 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

- Разработена, 
тествана и 
внедрена 
ИСЦИПР 
Изградени три, 
нормативно 
установени в 
ЗЕУ, регистъра 
за оперативна 
съвместимост –
- Регистър на 
регистрите, 
Регистър на 
информационн
ите обекти и 
Регистър на 
стандартите; 
Изградени и 
поддържани 
най-малко 3 
централизиран
и регистъра  с 
извършена 
миграция на 
данни към тях; 
Обучени 
служители за 
работа с ИС 

Прилагане 
на 
нормативн
а уредба за 
борба с 
изпиранет
о на пари 

Предприемане 
на действия за 
ограничаване 
на рисковете 
от изпиране на 
пари и 
финансиране 
на тероризъм , 
идентифицира
ни в НОР 

Повишаване на възможностите на 
българските институции за 
ефективно ограничаване на 
рисковете от изпиране на пари и 
финансиране на тероризъм  

Юли 
2020 г. 

Изпълнение на проект, финансиран от 
СПСР, насочен към повишаване на 
възможностите на компетентните 
български институции за ефективно 
ограничаване на рисковете от 
изпиране на пари и финансиране на 
тероризъм.  
Финализирано е подробно описание 
на проекта през юли с график на 
предвидените дейности и очаквани 
резултати. Организирана е първа 
опознавателна среща на 30.07.2020 г. с 
участието на експерти от Съвета на 
Европа, ЕК и компетентните български 
институции (излъчили представители в 
работната група по чл. 96 от ЗМИП).  

Изготвяне на предложения за 
мерките, които следва да се 
предприемат, както и план за 
действие за ограничаване на 
идентифицираните в националната 
оценка на рискове от изпирането на 
пари и финансирането на тероризма. 
Представяне на предложенията за 
мерки и плана за действие на 
разглеждане на Министерския съвет. 
Предприемане на действия по 
изпълнение на утвърдения от МС 
план за действие. 

2021-
2022 г. 

Повишаване 
на 
ефективностт
а на 
действията 
на 
компетнетни
те органи и 
институции 
за 
ограничаван
е на 
идентифици
раните в НОР 
рискове от 
ИП и ФТ. 

Разписване на 
конкретни 
предложения 
за мерки за 
ограничаване 
на рисковете и 
на 
предложение 
за план за 
действие, с 
определяне на 
срокове за 
изпълнение на 
същите и 
определяне н 
водещи за 
изпълнението 
органи или 
институции. 
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Правна 
рамка на 
несъстоя-
телността 

Изпълнение на 
Пътната карта 
за прилагане 
на рамката за 
несъстоятелно
ст и 
стабилизация 
и 
разработване 
на процес за 
събиране на 
данни 

Изпълнение на дейностите, зало-
жени в Пътната карта, разработена 
в изпълнение на проект по 
Програма-та за подкрепа на 
структурни реформи на 
Европейската комисия. 
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 

Септемв-
ри 2019 г. 

Одобрена на 19.06.2019 г. от 
Министерски съвет Пътна карта за 
реформи в областта на 
несъстоятелността в България – юли 
2019 г. 
 
Създадена работна група за 
изработване на проектоизменения в ТЗ 
– септември 2019 г. 
 
Сформиран координационен екип за 
изпълнение на мерките от Пътната 
карта 
 
Стартирал проект за въвеждане на 
инструменти за ранно 
предупреждение, изпълняван от 
Световната банка и финансиран по 
Програмата за подкрепа на структурни 
реформи на ЕК (ППСР) 

Изработване на проект на изменения 
в ТЗ за реформа на рамката на 
несъстоя-телността. 
 
Създаване на Експертна група за 
разработване и представяне на 
наръчници, кодекси, образци и 
насоки. 
 
Стартиране на програма за 
продължа-ващо обучение на синдици 
и доверени лица. 
 
Надграждане на системата на ТР и 
оси-гуряване на възможност за 
взаимосвързаност с Европейския 
регистър по несъстоятелността. 
 
Пилотно стартиране на ЕИСС и 
система за електронно правосъдие. 
 
Пилотно стартиране на ИСПН. 
 
Създаване на специализирано звено 
за регулиране на професията на 
синдика  
 
Изпълнение на проект по ППСР за въ-
веждане на инструменти за ранно 
пре-дупреждение в областта на 
несъстоя-телността. 

Ноември 
2020 г. 
 
 
Ноември 
2020 г. 
 
 
Януари 
2021 г. 
 
 
Април 
2021 г. 
 
 
Януари 
2021 г. 
 
Февруар
и 2022 г. 
 
Юни 
2022 г. 
 
Декемвр
и 2021 г. 

Подобряване 
ефективност-
та на произ-
водствата по 
несъстоятел-
ност и по 
стабилизаци
я; 
Създаване на 
надеждна 
статистическ
а система за 
производст-
вата по не-
състоятел-
ност и про-
цедурите за 
стабилиза-
ция; 
Повишаване 
на доверието 
в съдебната 
система; 

Предотвратя-
ване на злоу-
потреби в 
производст-
вото по не-
състоятел-
ност. 

Изработен 
проект на Закон 
за изменение и 
допълнение на 
на Търговския 
закон, внесен 
за разглеждане 
от 
Министерския 
съвет 

 Изработване 
на проекти за 
изменение и 
допълнение на 
относимите 
нормативни 
актове, с цел 
въвеждане в 
националното 
законодателст
во на 
изискванията 
на Директива 
(ЕС) 2019/1023 

Разработване на проекти за 
изменение и допълнение на 
действащото законодателство за 
транспонирането на Директива (ЕС) 
2019/1023 за рамките за 
превантивно преструктуриране, за 
опрощаването на задължения и 
забраната за осъществяване на 
дейност, за мерките за повишаване 
на ефективността на 
производствата по 
преструктуриране, несъстоятел-
ност и опрощаване на задължения 
и за изменение на Директива (ЕС) 
2017/1132 (Директива за 
преструктурирането и 
несъстоятелността) 

Юни 
2020 г. 

Сформирана междуведомствена 
работна подгрупа със Заповед на 
министъра на правосъдието № ЛС-13-
37 от 22.06.2020 г. 

Изработване на проекти за 
изменение и допълнение на 
относимите норма-тивни актове. 

Ноември 
2020 г. 

Установяван
е на гъвкави 
производств
а за 
насърчава-не 
ефикас-
ността и за 
намаляване 
на 
забавянията 
и разходите 
на 
производств
ата по 
несъстоятелн
ост. 

Изработени 
проекти за 
изменение и 
допълнение на 
относими 
нормативни 
актове, 
публикувани за 
обществено 
обсъждане. 

 


