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РИЦ – Регионални иновационни цент-

рове; 
РМС –  Решение на Министерския съ-

вет; 
РУО –  Регионално управление на об-

разованието; 
РЦПППО –  Регионален център за подкрепа 

на процеса на приобщаващото 
образование; 

СБ –  Световна банка; 
СВФР – стоки с висок фискален риск; 
СЕС – Съда на ЕС; 



 

СМР – строително-монтажни работи; 
СОП –  специални образователни пот-

ребности; 
СП –  специфична препоръка; 
СПСР –  Служба за подкрепа на струк-

турни реформи; 
ССТВ – Common consolidated tax base 
ТД – търговско дружество; 
ТСК – технически средства за конт-

рол; 
УНСС – Университетът за национално и 

световно стопанство; 
УС –  управителен съвет; 
УПМСНА –  Устройствен правилник на Ми-

нистерски съвет и неговата ад-
министрация; 

ФКП – фискалните контролни пунк-
тове; 

ФСМП – филиали за спешна медицинска 
помощ; 

ЦАИС –  Централизирана администра-
тивна информационна система; 

ЦВП – Центъра за върхови постиже-
ния; 

ЦОП – Център за обществена подк-
репа; 

ЦСМП – центровете за спешна медицин-
ска помощ; 

BEPS – Base erosion and profit shifting 
EPALE –  Електронна платформа за 

учене на възрастни в Европа; 
ERM II – Валутно-курсов механизъм II 
 
FSAP –  Програма за оценка на финан-

совия сектор; 
JRC –  Съвместен изследователски 

център; 
NEET – младежи, които нито се обуча-

ват, нито са заети; 
SBA – Small Business Act 
STEM – Science, Technology, Engineering 

and Mathematics

 



6 

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 спе-
цифичните препоръки на Съвета на ЕС в рамките на Европейския семестър. 

Докладът съдържа информация за напредъка в изпълнението на мерките, представени в НПР за 
2020 г., за периода 1 май–31 октомври 2020 г. и рисковете, които стоят пред тяхното изпълнение, спо-
ред заложените в програмата срокове. Отчетната информация обхваща мерки, адресиращи препоръ-
ките на Съвета на ЕС от юли 2020 г., чиито основен фокус е свързан с преодоляването на пандемията 
от COVID-19, както и мерки, насочени за подобряване на конкурентоспособността на икономиката. В 
отчета се разглежда и финалния напредък за постигане на националните цели по стратегия „Европа 
2020“, която приключва през настоящата година.  

За България препоръките за 2020 г. 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 СП са с по-общ характер, по-целенасочени и по-малко предпи-
сателни в сравнение с предходните години. Засегнатите области на политика за адресиране на препо-
ръките най-общо представляват фискалната политика, финансовия сектор, малки и средни предприя-
тия, системите за социална защита, образование и здравеопазване. 

В изпълнение на т.6 от РМС № 396 от 20 юли 2017 г. с РМС № 630 от 4 септември 2020 г. се одобри 
актуализация на мерките в отговор на Препоръката на Съвета от 2020 г. В Приложение № 1 към актуа-
лизираната НПР за 2020 г. са включени 29 нови мерки в областите: ефективно справяне с последстви-
ята от пандемията COVID-19, подпомагане на последващо възстановяване и подпомагане на икономи-
ката, укрепване на здравната система и регионално разпределение на здравните работници, активни 
политики на пазара на труда, равен достъп до образование, подкрепа за малки и средни предприятия, 
екологичен преход, електронно управление, борба с изпирането на пари и правна рамка по несъстоя-
телността. Актуализирани са 5 мерки в областите: достъп до здравно-социални услуги, екологичен пре-
ход и правна рамка по несъстоятелността. 

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 повиша-
ване конкурентоспособността на икономиката, е отчетен напредъкът в изпълнението на мерките и са 
отразени евентуални рискове от забавяне или неизпълнение, доколкото те могат да бъдат предвидени 
и установени в условията на настоящата пандемия. 
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1 НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ,  
АДРЕСИРАЩИ СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ОТ 2020 Г. 

1.1   Изпълнение на специфичните препоръки на Съвета от 2020 г., ад-
ресиращи макроикономическите дисбаланси 

1.1.1 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, поддър-
жане на икономиката и подпомагане на последващото възстановяване. Когато икономичес-
ките 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 гаран-
тира балансирано регионално разпределение на здравните работници, което да отговаря на 
потребностите на населението. 

 Обзор на изпълнението на политиката 

Мерки за ефективно справяне с пандемията от COVID-19 

В отговор на разразилата се ситуация през март 2020 г. с избухването на пандемията COVID-19 
правителството въведе известни административни ограничения и предприе цялостен пакет от мерки 
в три основни направления – неотложни мерки за преодоляване разпространението и лечение на 
COVID-19, мерки за подкрепа на бизнеса и заетостта, както и социални мерки за закрила на най-уязви-
мите групи. 

Прогнозираното влошаване на параметрите по приходите, автоматичните стабилизатори по ли-
ния на приходите и разходите, както и необходимостта от осигуряване на допълнителни разходи в 
изпълнение на Закона за мерките и действията по време на действието на извънредното положение 
и социално-икономическите мерки на правителството се отразят негативно на салдото на сектор „Дър-
жавно управление” в текущата година, като на база на разчeтите на Министерството на финансите се 
очаква дефицита за 2020 г.  да не надвиши 5,2% от БВП. Също така бяха променени и дълговите огра-
ничения, с което се цели финансиране на дефицита, както и обезпечаване на буфер в случай на по-
негативен сценарий от заложения, както и допълнителна възможност за издаване на нови държавни 
гаранции за подпомагане на икономиката. 

Здравна система 

В периода май-октомври 2020 г. за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на 
здравната система в отговор на пандемията продължава изпълнението на редица мерки. Чрез анекс 
към НРД 2020-2022 се регламентира заплащането на изпълнителите на медицинска дейност в услови-
ята на извънредното положение. Също така са увеличени цените на всички клинични пътеки в болнич-
ната помощ и обемите и цените на прегледите в първичната и специализираната извънболнична ме-
дицинска помощ, като допълнително са включени и разходи за ПСР тестове. С приемане на ЗИД на 
Закона за лечебните заведения през август се осигурява нормативна възможност за субсидиране на 
лечебни заведения със структури за оказване на медицинска помощ при епидемично разпростране-
ние на заразни болести. Прието е изменение на Наредба №3 от 2019 г. за медицинските дейности 
извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, с която се разширява обхватът на субсидира-
ните дейности и на лечебните заведения, както и са увеличени цените на медицинските дейности, 
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свързани с лечение на пациенти със специфични и неспецифични белодробни заболявания и с пси-
хични заболявания. С ПМС № 173 от юли са осигурени 6 млн. лв. за болнична помощ в труднодостъпни 
и/или отдалечени райони на страната. През м. август е прието ПМС №198, с което са одобрени разходи 
за субсидиране на държавни и общински лечебни заведения за поддържане готовността на кли-
ники/отделения по инфекциозни болести за извършване на медицинска дейност при разпространение 
на заразна болест. Одобрени са допълнителни разходи от бюджета на МЗ за персонал (ПМС №197). 
Със средства по ОП РЧР е удвоен бюджета на 120 млн. лв. за изпълнение на мярката „Осигуряване на 
превенция и подкрепа на медицинския и немедицинския персонал, който посреща първи предизвика-
телствата на глобалната пандемична криза, свързана с разпространението на COVID-19, чрез оси-
гуряване на допълнително възнаграждение и лични предпазни средства“. По мярка „Осигуряване на 
допълнителна медицинска апаратура, защитно облекло и оборудване за нуждите на общинските 
и ведомствените лечебни заведения“ са предоставени 42 000 комплекта тестове, 85 броя апарати за 
инвазивна и неинвазивна дихателна вентилация и 20 480 броя водонепроницаеми гащеризони с ка-
чулка. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Мерки за ефективно справяне с пандемията от COVID-19 

Предприетите мерки в голяма степен са изпълнени по трите основни направления и дават ре-
зултати. Следва да се отчете, че все още страната се намира в извънредна епидемиологична обста-
новка, като ефектите от пандемията COVID-19 продължават да се разрастват в глобален план. Чрез 
осигурената подкрепа за намаляване на ставката за ДДС за определени стоки и услуги, удължените 
срокове за деклариране и внасяне на определени данъци, отпускане на безлихвени заеми на общи-
ните от централния бюджет, както и номинално увеличение на заплатите на служители в държавната 
администрация, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване 
и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица се отразяват ангажираността и мобилизирането на 
значителни ресурси в борбата за преодоляване на последствията в национален мащаб. Всички мерки, 
предприети в отговор на пандемията през годината са изпълнени от гледна точка на нормативни про-
мени като тези от тях с постоянен характер, продължават да се изпълняват и не се идентифицират 
рискове от забавяне.  

Здравна система 

Необходимостта от допълнително укрепване на здравната система в отговор на пандемията се 
изпълнява чрез предприемане на различни мерки. В тази връзка допълнително отпуснатите средства 
подпомагат системата, като стабилизират нейната устойчивост в няколко аспекта – регионално разп-
ределение и мотивация на служителите в сектора, медицинска апаратура и оборудване и достъпност. 
Чрез предприетите мерки държавата следва да бъде подготвена в по-голяма степен през настоящата 
и бъдещи здравни кризи. 
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Табл.: Мерки, адресиращи СП 1 

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 октомври 2020 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието ѝ (след 31 октомври 2020 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предпри-
ети мерки, 
в съответст-
вие с об-
щата клауза 
за дерогция 
от ПСР, за 
ефективно 
справяне с 
пан-деми-
ята от 
COVID-19 

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

31.01. 
2020 

С приетото Постановление на Министер-
ския съвет на Република България № 80 
от 23.04.2020 г. е допълнено Постановле-
ние № 75 на МС от 2007 г., с което се поз-
волява 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 ко-
мисия. Освобождаването се прилага за 
вноса, извършен от 30 януари 2020 г., до 
31 юли 2020 г. Допустими за освобожда-
ване от ДДС са стоките, внесени от дър-
жавни организации. Стоките и организа-
циите са изчерпателно изброени в при-
ложенията към ПМС № 75. 

След проведени консултации с държа-
вите 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 необхо-
дими за борбата с последиците от панде-
мията от COVID-19 през 2020 г. (ОВ, бр. L 
241), с което срокът за прилагане на ос-
вобождаването по чл. 1 от Решение № 
(ЕС) 2020/491 се удължава от 31 юли на 
31 октомври 2020 г., а срокът за предос-
тавяне на информация от държавите 
членки на Комисията за тези стоки се 
удължава до 31 декември 2020 г. 

За целите на отразяване на промените, 
на 27 август 2020 г. е прието Постановле-
ние № 237 на Министерския съвет за из-
менение и допълнение на Постановле-
ние № 75 от 2007 г. за прилагане на чле-
нове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 
от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета 
от 16 ноември 2009 г. за установяване на 
система на Общността за митнически ос-
вобождавания (обн. ДВ, бр. 77 от 
01.09.2020 г.), с което на национално 
ниво са отразени удължените срокове, 

Агенция „Митници“ да предостави ин-
формация на ЕК относно прилагането 
на мярката, в срок до 31.12.2020 г. 

2020 г. Подкрепа на 
гражданите, 
засегнати от 
новия виру-
сен щам, тези 
в риск и ме-
дицинските 
специалисти, 
участващи в 
борбата с 
пандемията. 

Естество и коли-
чество на раз-
личните стоки, 
освободени от 
вносни мита и 
от ДДС съгласно 
чл. 1 от Решение 
№ (ЕС) 
2020/491. 

Общото коли-
чество за пери-
ода 01-09. 2020 
г. е 81 674 кг. 



10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

предвидени в Решение (ЕС) 2020/1101 на 
Комисията. 

Внесените стоки от трети страни, освобо-
дени от вносни мита и ДДС съгл. чл. 1 от 
Решение № (ЕС) 2020/491, в периода 
януари – септември 2020 година са: Ме-
дикаменти; Дезинфекционни средства, 
Диагностични или лабораторни реак-
тиви, Облекла и принадлежности към тях 
(от пластмаси); Хирургически облекла и 
принадлежности към тях, Облекла и при-
надлежности към тях (от каучук); Прес-
тилки за еднократна употреба от вида, 
използван от пациенти и хирурзи, Об-
лекла от нетъкани текстилни материали, 
Други конфекционирани артикули; 
Очила със стъкла от пластмаси, Апарат за 
транфузия и инфузия; Апарати за озоно-
терапия, кислородотерапия, аерозолна 
терапия, дихателни апарати за реанима-
ция и други апарати за дихателна тера-
пия. 

Общото количество на освободените от 
ДДС и мита стоки е 81 674 кг. 

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 ус-
луги, доставки на книги, храни, под-
ходящи 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 използ-
ване на спортни съоръжения, за кон-
сумацията на бира и вино в питейни 
заведения, за доставките на обща ту-
ристическа услуга в случаите по чл. 
136 от ЗДДС, и за екскурзиите, орга-
низирани от туристически оператори 
и туристически агенти, със случаен 
автобусен превоз на пътници - за пе-
риода 01.08.2020 г. - 31.12.2021 г. 

01.07. 
2020 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 Закона за местните данъци и такси, 
ДВ, бр. 71 от 2020 г., в сила от 1.08.2020 г. 

Мярката е изпълнена.  Декември 
2021 г. 

Стимулиране 
на потребле-
нието, с цел 
по-бързо въз-
становяване 
на сектори от 
последиците 
от пандеми-
ята от C0VID-
19. 

Увеличен брой 
на лицата, при-
лагащи нама-
лена ставка за 
извършваните 
доставки. 

Общо за пери-
ода от юли до 
септември 556 
лица са прило-
жили намале-
ната ставка при 
внос на стоки от 
трети страни 

Удължаване на 
срока за 
деклариране и 
внасяне на 
корпоративния 
данък от 

Удължаване на крайния срок, от 31 
март на 30 юни 2020 г., за подаване 
на годишна данъчна декларация и за 
внасяне на дължимия годишен кор-
поративен данък за 2019 г. за всички 
данъчно задължени лица, които се 
облагат с корпоративен данък по 

24.03. 
2020 г. 

Закон за мерките и действията по време 
на действието на извънредното положе-
ние, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., и за преодо-
ляване 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., 

Мярката е изпълнена и приложението 
ѝ е приключило. 

2020 г. Осигуряване 
на ликвидна 
подкрепа на 
предприяти-
ята, в услови-
ята на обяве-

Брой предприя-
тия, възполз-
вали се от удъл-
жения срок-
113 106. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31.03.2020 г. на 
30.06.2020 г. 

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 дек-
ларация и за внасяне на алтерна-
тивни 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 да-
нъчно задължените лица с годиш-
ната данъчна декларация за 2019 г. - 
15 април (вместо 31 март). Срокът за 
внасяне на авансовите вноски не се 
променя. 

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.) 

ното извън-
редно поло-
жение в стра-
ната. 

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. 
2020 г. 

Закон за мерките и действията по време 
на действието на извънредното положе-
ние, обявено с решение на Народно-то 
събрание от 13 март 2020 г., и за преодо-
ляване 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.) 

Мярката е изпълнена и приложението 
ѝ е приключило. 

2020 г. Осигуряване 
на подкрепа 
на гражда-
ните и предп-
риятията в ус-
ловията на ус-
ложнена епи-
демиоло-
гична обста-
новка в стра-
ната. 

В резултат от 
мярката предви-
дената в закона 
отстъпка е полз-
вана при плаща-
нето на 
2,081,020  за-
дължения в пе-
риода 30.04. – 
30.06.2020 г., ко-
ето е средно 
34% от всички 
платени до 
30.06.2020 г. за-
дължения за 
тези данъци и е 
с 10.7% повече 
от платените с 
отстъпка задъл-
жения през 2019 
г. 

Удължаване на 
срока за 
деклариране и 
внасяне на 
данък по 
Закона за 
данъците върху 
доходите на 

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 

24.03. 
2020 г. 

Закон за мерките и действията по време 
на действието на извънредното положе-
ние, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., и за преодо-
ляване 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., 

Мярката е изпълнена и приложението 
ѝ е приключило. 

2020 г. Осигуряване 
на подкрепа 
на гражда-
ните в усло-
вията услож-
нена епиде-
миологична 

Брой лица, въз-
ползвали се от 
удължения 
срок-22 034. 



12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

физическите 
лица (ЗДДФЛ) 
от 30.04.2020 г. 
на 30.06.2020 г. 

лицата по чл. 51, ал. 1 от същия за-
кон.  

Удължаването се прилага за физи-
чески лица, които през 2019 г. са из-
вършвали 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 из-
брали да се облагат с данък върху го-
дишната 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 корпоратив-
ното подоходно облагане (ЗКПО), в 
срок до 30 април 2020 г. 

бр. 55 от 19.06.2020 г., изм., бр. 60 от 
7.07.2020 г.) 

обстановка в 
страната.  

Удължаване на 
срока за 
публикуване на 
годишни 
финансови 
отчети по реда 
на Закона за 
счетоводството 

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 от-
четите си в Търговския регистър и ли-
цата, които публикуват годишни фи-
нансови отчети в икономическо из-
дание или интернет, срокът е удъл-
жен от 30 юни на 30 септември; 

- за предприятията, които не са осъ-
ществявали дейност през 2019 г. и 
обявяват това обстоятелство с декла-
рация, срокът е удължен от 31 март 
на 30 юни. 

30.06. 
2020 г. 

Закон за мерките и действията по време 
на действието на извънредното положе-
ние, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., и за преодо-
ляване 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.) 

Мярката е изпълнена и приложението 
ѝ е приключило. 

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

В рамките на 
удължения срок 
от 30 юни до 30 
септември  са 
подадени общо 
276 530 броя го-
дишни финан-
сови отчети. 

Подадените за-
явления за дек-
ларации за 
липса на дей-
ност в рамките 
на удължения 
срок са 88 483 
бр. 

 Отпускане на 
безлихвени 
заеми на 
общините от 
централния 
бюджет 

До края на 2020 г. МФ може да от-
пуска безлихвени заеми за сметка на 
централния бюджет със срок на възс-
тановяване, не по-дълъг от края на 
2021 г., на общини във връзка с из-
пълнението на противоепидемични 
мерки на територията на общината 
по чл. 63 от Закона за здравето или 
при временни касови разриви по бю-
джета на общината в резултат на за-
нижена събираемост на данъка 

14.05. 
2020 г. 

§ 38 от преходните и заключителни раз-
поредби 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 стра-
ната. 

Брой общини, 
възползвали се 
от безлихвените 
заеми. 
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върху недвижимите имоти, данъка 
върху превозните средства и таксата 
за битови отпадъци спрямо същия 
период на 2019 г. 

 Освобождаване 
от заплащане 
на такса битови 
отпадъци за оп-
ределен пе-
риод от 2020 г. 
задължените 
лица – предп-
риятия на тери-
торията на съ-
ответните об-
щини 

Общинският съвет може да освободи 
от заплащане на таксата за битови 
отпадъци за услугата по сметосъби-
ране 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, осъществя-
вана в недвижим имот на територи-
ята на общината. 

За да се възползват от възможността 
лицата трябва да удостоверят посо-
чените обстоятелства с финансови и 
други документи, по ред и начин, оп-
ределени от съответните общински 
съвети. 

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

Мярката е изпълнена. 2020 г. Осигуряване 
на подкрепа 
на бизнеса в 
условията на 
усложнена 
епидемиоло-
гична обста-
новка в стра-
ната. 

Брой предприя-
тия, използвали 
облекчението 

 

 Номинално уве-
личение на зап-
латите на слу-
жители в дър-
жавната адми-
нистрация  

Увеличаването с 30% на разходите за 
персонал на администрации, които 
са натоварени с дейности по овладя-
ване на пандемията и последствията 
от Covid-19, включително за служи-
тели на първа линия, чиито задълже-
ния 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 инсти-
туции, в дисонанс с обема на отго-
ворностите им и прекия риск за здра-
вето.  

31.08. 
2020 г. 

Проект на ПМС за допълнение на Наред-
бата за заплатите на служителите в дър-
жавната администрация, приета с Поста-
новление № 129 на Министерския съвет 
от 2012 г. 

Мярката е изпълнена. 2020 г. Осигуряване 
на подкрепа 
на служите-
лите , които 
са натова-
рени с дей-
ности по ов-
ладяване на 
пандемията и 
последстви-
ята от Covid-
19 очакван 
бюджетен 
ефект за 5 ме-
сеца (до края 
на 2020 г.) – 
91,83 млн. лв. 
за 2020 

 

Мерки за 
поддър-
жане на 
икономи-
ката и под-
помагане 

Подпомагане 
на заетостта с 
ЕСИФ в отговор 
на COVID-19 

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

Юли 
2020 г. 

Подаването на заявления от работода-
тели по проекта стартира на 03.07.2020 г. 
На основание чл. 5, ал. 1 от РМС № 429 
от 26.06.2020 г. на 03.07.2020 г. със запо-
вед на Изпълнителния директор на АЗ е 
определена Комисия, която да разгледа 
документите по чл. 4 и да извърши про-

Продължава подаването на заявления 
от работодатели. 

Извършване на изпълнението на про-
верка за съответствие с критериите за 
изплащане на компенсации. 

2021 г. Изразходвани 
средства от 
КБ 9 652 
746,45 лв. 

 

Запазена зае-
тостта на 16 721  
заети лица (76 % 
изпълнение на 
индикатора по 
проекта)   
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на послед-
ващото въз-
становя-
ване 

верка за съответствие с критериите за из-
плащане на компенсации. Към настоя-
щия момент са подадени 233 заявления 
за 233 самоосигуряващи се лица  на мак-
симална стойност 405 420 лв., от които 
15 заявления са анулирани за 15 лица. 
Подадени са и 1 634 заявления от рабо-
тодатели за 30 610  лица на максимална 
стойност 53 261 400 лв., от които 162 за-
явления са анулирани за 2 291 лица.  

Към 07.10.2020 г. подадените заявления 
за компенсации са 1791 броя за 29 149 
лица на максимална стойност 50 719 260 
лева. 

Изплащане на компенсации на работо-
дателите.  

Дейностите по операцията 

Операция „Заетост за теб“ Юли 
2020 г. 

Подаването на заявки от работодатели 
по проекта стартира на 01.07.2020 г.  

Към настоящия момент са подадени 
общо 4 774 заявки от Работодатели. Из-
вършва се оценка за допустимост на по-
дадените заявки от работодатели от сек-
тори „Хотелиерство и ресторантьорство” 
и „Туристическа агентска и операторска 
дейност; други дейности, свързани с пъ-
тувания и резервации“ на принципа 
„първи по време, първи по право“, както 
и останалите заявки, разпределени съг-
ласно квотно разпределение по общини 
и окрупнени за област, съгласно равни-
щето на безработица, броят на но-
ворeгистрирани безработни след 
13.03.2020 г., и броят на работодателите 
в съответните общини. 

Регулярно се публикуват на официалната 
интернет страница на Агенция по зае-
тостта списъци на одобрени/неодобрени 
работодатели. 

До момента са сключени 2 336 договора 
на стойност 11 956 041,36 лв., за разкри-
ване на 5 561 работни места. 

Към 07.10.2020 г. са подадени 4 469 заяв-
ления от  3 086 работодателя за  13 188 
СРМ. 

Продължава подаването на заявки от 
работодатели до изчерпване на финан-
совия ресурс. 

Извършване на оценка за допустимост 
на подадените заявки. 

Сключване на договори за осигуряване 
на заетост с одобрените работодатели. 

Подбор и насочване на безработни 
лица. 

Продължаване на изпълнението на 
дейностите по операцията 

2021 г. ОП РЧР 2014-
2020 – 160 
млн. лв. 

Изразходвани 
средства от 
КБ – 999 млн. 
лв. 

Включени без-
работни лица  
до момента са 4 
767 

(7% изпълнение 
на индикатора 
по проекта). 

 

Укрепване 
на устойчи-
востта, дос-
тъпността и 

Осигуряване на 
устойчивост на 
финансирането 

Осигуряване на устойчивост на фи-
нансирането на изпълнителите на 
медицинска помощ, в условията на 

2020 г. Осигурено е приложението на анекс към 
НРД 2020-2022, с който се регламентира 

Осигуряване изпълнението на НРД 
2020-2022 

2022 г. Заплащане на 
85% от очак-
ваните в нее-
пидемична 

Осигурени въз-
награждения за 
всички меди-
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капацитета 
на здрав-
ната сис-
тема 

на медицинс-
ките дейности в 
обхвата на 
здравното оси-
гуряване 

обявеното извънредно положение 
заради пандемията от COVID-19 

заплащането на изпълнителите на меди-
цинска дейност в условията на извънред-
ното положение. 

обстановка 
постъпления 
на лечебните 
заведения 

цински специа-
листи, незави-
симо от ограни-
чената дейност 
на лечебните за-
ведения заради 
кризата с COVID-
19 

Увеличение на стойността на всички 
клиничните пътеки, с което ще се 
осигури увеличението на средствата 
на лечебните заведения за възнаг-
ражденията на медицинския персо-
нал.  

2020 г. Сключен анекс към НРД 2020-2022, с 
който са увеличени с цените на всички 
клинични пътеки в болничната помощ и 
обемите и цените на прегледите в пър-
вичната и специализираната извънбол-
нична медицинска помощ, като допълни-
телно са включени и разходи за ПСР тес-
тове. 

Осигуряване изпълнението на НРД 
2020-2022 

2022 г. 126 млн. лв. Увеличение на 
приходите на 
350 лечебни за-
ведения и уве-
личение възнаг-
ражденията на 
около 17 000 ле-
кари, 44 000 
професиона-
листи по 
здравни грижи и 
10 000 души не-
медицински 
персонал. 

Осигуряване на 
капацитет на 
лечебните заве-
дения със 
структури по 
инфекциозни 
болести, за ре-
акция при разп-
ространение на 
заразни бо-
лести 

Увеличаване на средствата за субси-
дии на лечебни заведения за меди-
цинските дейности извън обхвата на 
задължителното здравно осигуря-
ване (по реда на Наредба № 3/2019 
г.). 

2020 г. Приет ЗИД на Закона за лечебните заве-
дения (ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г.), с 
който се осигурява нормативна възмож-
ност за субсидиране на лечебни заведе-
ния със структури за оказване на меди-
цинска помощ при епидемично разпрос-
транение на заразни болести 

Приета Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 3 от 2019 г. за ме-
дицинските дейности извън обхвата на 
задължителното здравно осигуряване, за 
които Министерството на здравеопазва-
нето субсидира лечебни заведения, и за 
критериите и реда за субсидиране на ле-
чебни заведения (ДВ, бр. 50 от 
25.09.2020 г.), с която се разширява обх-
ватът на субсидираните дейности и на 
лечебните заведения. 

Прието ПМС № 198/11.08.2020 г., с което 
са одобрени разходи в размер на 9.6 
млн. лв. по бюджета на МЗ за 2020 г. за 
субсидиране на държавни и общински 
лечебни заведения за поддържане го-
товността на клиники/отделения по ин-

Осигуряване устойчивост на субсиди-
рането чрез бюджета на МЗ за 2021 г. 

Декември 
2020 г. 

9,6 млн. лв. Осигурени суб-
сидии за 44 ле-
чебни заведе-
ния за болнична 
помощ 
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фекциозни болести за извършване на ме-
дицинска дейност при разпространение 
на заразна болест. 

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

Увеличение на средствата за възнаг-
раждения за служителите на регио-
налните здравни инспекции, държав-
ните психиатрични болници, центро-
вете за трансфузионна хематология, 
Изпълнителна агенция „Медицински 
надзор“, центровете по обществено 
здраве и други ВРБ. 

2020 г. Прието ПМС № 197/06.08.2020 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2020 г., с което са 
осигурени допълнителни разходи за пер-
сонал по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2020 г. 

Осигуряване ,устойчивост на финанси-
рането чрез бюджета на МЗ за 2021 г. 

Декември 
2020 г. 

10,5 млн. лв. Увеличение с 
30% на възнаг-
ражденията на 
над 5 000 души 

Подобряване 
устойчивостта 
на здравната 
система и спо-
собността й за 
ефективна ре-
акция при из-
вънредни епи-
демиологични 
ситуации 

Осигуряване на превенция и подк-
репа на медицинския и немедицинс-
кия персонал, който посреща първи 
предизвикателствата на глобалната 
пандемична криза, свързана с разп-
ространението на COVID-19, чрез 
осигуряване на допълнително въз-
награждение и лични предпазни 
средства. 

2020 г. Реализиране на проект BG05M9OP001-
1.099-0001 „Подкрепа на работещи в сис-
темата на здравеопазването в условия на 
заплаха за общественото здраве от 
COVID-19”, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ре-
сурси ” 2014-2020 г. 

Подписан е договор за БФП; сключени са 
договори с:  

- лечебни заведения за болнична помощ 
за изплащане на допълнителни възнаг-
раждения на медицинския и немедицин-
ския персонал, участвал пряко при обс-
лужване на болни с COVID-19 или със 
съмнение за такъв; общини за изпла-
щане на допълнителни възнаграждения 
за здравни медиатори;  

-общини и лечебни заведения за изпла-
щане на допълнителни възнаграждения 
на  медицински специалисти, осъществя-
вали активна работа на първа линия в ус-
ловията на COVID-19 на влизащите в Ре-
публика България на ГКПП; 

-медико-диагностични лаборатории, оп-
ределени със заповед на министъра на 
здравеопазването за провеждане на ви-
сокоспециализирано медико-диагнос-
тично изследване „Полимеразна ве-
рижна реакция за доказване на COVID-
19.  

Изплащат се допълнителни възнагражде-
ния на служители на ЦСМП, РЗИ и 
НЦЗПБ. Изплатени са 26 299 допълни-
телни възнаграждения. Осигурени са 

Сключване на договори за финанси-
ране по проекта; 

Изплащане на допълнителни възнаг-
раждения на работещите на първа ли-
ния в борбата с COVID-19. 

Доставяне на предпазни средства за 
защита на лицата, ангажирани с обс-
лужването на болни с COVID-19. 

Обучение на персонал от  лечебни за-
ведения за болнична помощ (болници 
за активно лечение). 

Декември 
2021 г. 

ОП РЧР -  
240 млн. лв. 

Участници, по-
лучили подк-
репа по мерките 
на операцията – 
23 000 

Текуща стой-
ност: 12 332 
лица са полу-
чили допълни-
телно възнаг-
раждение и 
предпазни сред-
ства. 

Заети участ-
ници, вкл. са-
мостоятелно за-
ети в приори-
тетни сектори на 
икономиката – 
4 000. 

 

 

Допълнителни 
възнаграждения 
за периода март 
- август 2020 г. 
са получили 
общо 
45365лица. Об-
щата стойност 
на изплатените 
средства е 
66,884 млн. лв.  
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лични предпазни средства за 12 358 
лица: 

 Закупени и предоставени лични 
предпазни средства (100 000 броя 
еднократни хирургични маски) на 
персонала зает в: 50 лечебни за-
ведения, 28 РЗИ, 27 центрове за 
спешна медицинска помощ 
(ЦСМП) и Националния център за 
заразни и паразитни болести 
(НЦЗПБ); 

Закупени и предоставени лични пред-
пазни средства 4800 (четири хиляди и 
осемстотин) броя предпазни маски тип 
респиратори, с ниво на защита FFP2 NR D 
на 660 лица от 15 лечебни заведения. 

Доставени са 
100 000 броя ед-
нократни пред-
пазни (хирур-
гични) маски за 
лечебните заве-
дения и НЦЗПБ, 
РЗИ И ЦСМП. 

Доставени са 
4800 (четири хи-
ляди и осемсто-
тин) броя пред-
пазни маски тип 
респиратори, с 
ниво на защита 
FFP2 NR D за ле-
чебните заведе-
ния. 

Осигуряване на допълнителна меди-
цинска апаратура, защитно облекло 
и оборудване за нуждите на общинс-
ките и ведомствените лечебни заве-
дения.  

Април 
2020 г. 

 

Реализиране на проект BG16RFOP001-
4.003-0001 „Борба с COVID-19“ финанси-
ран по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014 – 2020.  

Подписан договор за БФП. 

Договорена е доставката на 317 бр. апа-
рати за белодробна вентилация; заку-
пени 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 стра-
ната.  

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 меди-
цинския 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. еднок-
ратни защитни костюми, 10 240 бр. за-
щитни гащеризони и 150 000 бр. калцуни 
тип „ботуш“. 

Закупени и предоставени: 

1. 42 000 комплекта тестове – 
GeneFinderTM COVID-19 Plus RealAmp kit 

Доставка на допълнителна медицинска 
апаратура и оборудване, предназна-
чени за нуждите на общинските и ве-
домствените лечебни заведения. Оси-
гуряване на защитно облекло за меди-
цинския персонал в пряк досег с бол-
ните с COVID-19 инфекция. 

Предстои МЗ да предостави на съот-
ветните лечебни заведения/институ-
ции: 

- 9 020 броя водонепроницаеми га-
щеризони с качулка; 

- 30 500 броя защитни гащеризони за 
многократна употреба; 

- 100 000 броя предпазни очила; 

- 140 броя респиратори. 

До края на срока на изпълнението на 
проекта също така ще продължат дос-
тавки на медицинска апаратура, за-
щитни облекла, дезинфектанти, маски, 
защитни шлемове и PCR тестове за 
COVID-19 за нуждите на медицинския и 
немедицинския персонал на първа ли-
ния. 

Април 
2021 г. 

ОПРР - 
40.4млн. лв. 

 

Брой подкре-
пени обекти в 
системата на 
здравеопазва-
нето с подоб-
ренкапацитет за 
реакция при 
кризи - 317 
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и 430 комплекта тестове за екстракция– 
ExiPrep Dx viral DNA/RNA kit; 

2. 85 броя апарати за инвазивна и неин-
вазивна дихателна вентилация (вентила-
тори) за нуждите на държавните лечебни 
заведения за болнична помощ в цялата 
страна; 

3. 20 480 броя водонепроницаеми га-
щеризони с качулка. 

 Подобряване 
устойчивостта и 
усъвършенст-
ване на равно-
поставения дос-
тъп до качест-
вени, безо-
пасни и ефи-
касни лекарст-
вени продукти. 

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

2020 г. Чрез проектозакона за бюджета на НЗОК 
за 2021г. 

Предложени промени в:  

Закона за лекарствените продукти в ху-
манната медицина. 

Предвидените промени целят:  

- Генериране и поддържане на национа-
лен код от един държавен ор-
ган(НСЦРЛП), който осигурява уникално 
идентифициране на лекарствените про-
дукти до ниво окончателна опаковка и 
осигурява структурирана база от данни в 
машинночетим вид, за целите на пости-
гане на оперативна съвместимост на ин-
формационните системи в здравеопазва-
нето. 

-Оптимизиране на правилата за запла-
щане на лекарствени, заплащани със 
средства от бюджета на МЗ. 

 - Усъвършенстване на санкционни меха-
низми. Предвижда се налагане на адми-
нистративно наказание за търговците на 
едро при виновно неизпълнение на за-
дължението им за спазване на въведе-
ните правила за доставка на лекарствени 
продукти на МЗ. 

Предлагат се промени и в ЗЗО: 

-  за лекарствените продукти, прилагани 
в болничната медицинска помощ, които 
се заплащат извън стойността на оказва-
ните медицински услуги, НЗОК заплаща 
по-ниската стойност между договорената 
в рамковите споразумения, сключени от 
министъра на здравеопазването в качес-
твото му на Централен орган за покупки 

Законопроектът е внесен за разглеж-
дане в Народното събрание. 

2020 г. Намаляване 
на публич-
ните разходи 
за ЛП без 
това да пов-
лияе нега-
тивно на дос-
тъпа на паци-
ентите до тях 

. 

Създават се пра-
вила за миними-
зиране на дис-
балансите, ко-
ито гарантират, 
че цените на ЛП, 
заплащани с 
публични средс-
тва, се форми-
рат на принци-
пите на прозрач-
ност и ефектив-
ност. 
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в сектор „Здравеопазване“, и стойността, 
на която лекарствените продукти са дос-
тавени на изпълнителя на болнична ме-
дицинска помощ, независимо дали той е 
възложител по Закона за обществените 
поръчки. 

- Предлага се  да се удължи с 1 месец 
срокът за ежегодното сключване на дого-
вори между НЗОК и притежателите на 
разрешения за употреба/техните упълно-
мощени представители за прилагане 
спрямо лекарствените продукти и разхо-
дите на НЗОК за тях на механизъм, гаран-
тиращ предвидимост и устойчивост на 
бюджета на НЗОК. 

- За медицински изделия, заплащани на-
пълно в условията на болничната меди-
цинска помощ, се предлага въвеждането 
на механизъм, гарантиращ предвиди-
мост и устойчивост на бюджета на НЗОК, 
който се приема ежегодно в срок до 15 
януари на текущата финансова година с 
решение на Надзорния съвет на НЗОК. 

Регионално 
разпреде-
ление на 
здравните 
работници, 
отговарящо 
на потреб-
ностите на 
населени-
ето 

Повишаване на 
мотивацията на 
медицинските 
специалисти  

Осигуряване на допълнителни средс-
тва за дейности, извън обхвата на 
здравното осигуряване, за лечебните 
заведения, обслужващи пациенти 
със специфични и неспецифични бе-
лодробни заболявания, за центро-
вете за психично здраве и за психиат-
ричните отделения на МБАЛ. 

2020 г. Приета Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 3 от 2019 г. за ме-
дицинските дейности извън обхвата на 
задължителното здравно осигуряване, за 
които Министерството на здравеопазва-
нето субсидира лечебни заведения, и за 
критериите и реда за субсидиране на ле-
чебни заведения (ДВ, бр. 50 от 
25.09.2020 г.), с която са увеличени це-
ните на медицинските дейности, свър-
зани с лечение на пациенти със специ-
фични и неспецифични белодробни за-
болявания и с психични заболявания. 

Осигуряване устойчивост на субсиди-
рането чрез бюджета на МЗ за 2021 г. 

Декември 
2020 г. 

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

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

2020 г. Прието Постановление № 173 от 30 юли 
2020 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Министерството 
на здравеопазването за 2020 г., с което 
са осигурени 6  млн. лв. за болнична по-
мощ в труднодостъпни и/или отдалечени 
райони на страната 

Осигуряване на устойчивост на субси-
дирането чрез бюджета на МЗ за 2021 
г. 

Декември 
2020 г.  

6 млн. лв. Увеличение на 
възнаграждени-
ята на медицин-
ския персонал в  
общински бол-
ници в трудно-
достъпни и от-
далечени ра-
йони 
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Регламентиране на заплащането за 
работа при неблагоприятни условия, 
по повод на обявена епидемична об-
становка  

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

Осигуряване приложението на методи-
ката 

2022 г. Бюджет на 
НЗОК 

утвърдени 
средства в 
размер на 
210 733 086 
лв., като от 
тях за изпъл-
нители на 
ПИМП - 9 820 
403 лв.; 
СИМП - 25 
492 759 лв.; 
ДП - 42 614 
110 лв.; МДД 
- 10 735 752 
лв. и БМП - 
122 070 063 л 

Осигурени въз-
награждения за 
всички меди-
цински специа-
листи, незави-
симо от ограни-
чената дейност 
на лечебните за-
ведения заради 
кризата с COVID-
19 

 Създаване на 
Национална ап-
течна карта 

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

2020 г. Във връзка с обн., ДВ, бр. 67 от 2020 г. За-
кон за изменение и допълнение на 
ЗЛПХМ предприети действия по сформи-
ране на работна група за изготвяне на 
единна методика за изработване на Об-
ластна аптечна карта 

- Изготвяне на единна методика за из-
работване 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 на-
селението до 
лекарствени 
продукти 

- Създаден об-
разец и ред, по 
който ще се из-
работват област-
ните аптечни 
карти в отговор 
на потребнос-
тите на населе-
нието;  

- Определяне на 
случаите, в ко-
ито ще се актуа-
лизира Нацио-
налната аптечна 
карта. 
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1.1.2 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 разстоя-
ние и да насърчи цифровите умения и равния достъп до образование. Да отстрани недос-
татъците по отношение на адекватността на схемата за минимален доход.  

 Обзор на изпълнението на политиката 

Социална политика 

В отговор на социално-икономическите последици от пандемията от COVID-19 е засилена 
подкрепата за работодателите с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в ус-
ловията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка. От началото на извън-
редното положение в страната, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., 
до 20.10.2020 г. са подкрепени близо 13,3 хил. работодатели и съответно 300,7 хил. работници и 
служители, като изплатените средства и компенсации са в размер на 416 млн. лв. Срокът за при-
лагане на мярката е удължен до април 2021 г., което води до увеличаване размера на средст-
вата, които се очаква да бъдат изплатени. 

Активните политики на пазара на труда, които следва също да допринесат и за подобря-
ването на показатели с критична стойност за страната по Европейския стълб за социалните права, 
като ниско ниво на цифрови умения и висок дял на младежи, които не участват в никаква форма 
на заетост, образование или обучение (NEETs), бяха подкрепени от инвестиции по линия на ОП-
РЧР и ЕСФ. През 2020 г. ОПРЧР финансира дейности за обучение на безработни лица от най-уяз-
вимите групи на пазара на труда – безработни младежи (стажуване, обучение по време на ра-
бота с наставник или обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключови 
компетентности срещу ваучери), лица с ниско образование и без квалификация, продължително 
безработни лица, безработни лица над 54 г., както и за повишаване на цифровите умения на 
заетите чрез разработване на професионални профили на приоритетни за българската иконо-
мика професии съвместно със социалните партньори. Със средства по ОПРЧР през 2020 г. е оси-
гурена патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, в т.ч. в условията на извън-
редна епидемична обстановка в страната. 

Образование 

През отчетния период май-октомври е изпълнена мярката „Изменение на Закона за пре-
дучилищното и училищното образование, за въвеждане на задължително предучилищно обра-
зование от 4-годишна възраст“, както и със ЗИД на ЗПУО е регламентирано обучението от разс-
тояние в електронна среда. С ПМС № 283 от октомври за одобряване на допълнителни раз-
ходи/трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата са 
определени допълнителни разходи/трансфери в размер на 14 млн. лв. за закупуване на прено-
сими компютри за нуждите на учителите и на учениците в държавните и общинските училища. 

 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Социална политика 

Активните политики на пазара на труда се фокусират върху подкрепата за работодателите 
с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в условията на извънредно положе-
ние и извънредна епидемична обстановка, както и върху подобряването на структурни показа-
тели с критична стойност за страната по Европейския стълб за социалните права. Същевременно 
следва да се разработят мерки за подобряване на достъпа до работа от разстояние. Не се наб-
людава забавяне в изпълнението на мерките. 
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Образование 

Предприетите действия за осигуряване на преносими компютри за училищата са възмож-
ност за децата да имат равен достъп до образователната система в условията на разразилата се 
пандемия COVID-19. Бързото организиране на цялостния процес за дистанционно обучение е 
шанс за реализираните цели в рамките на обучителния процес, както и ще подпомогне допъл-
нително децата да развиват цифровите си умения. 
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Табл.: Мерки, адресиращи СП 2 

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 октомври 2020 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието ѝ (след 31 октомври 2020 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Достъп до 
здравно-со-
циални ус-
луги 

Осигуряване на 
патронажна 
грижа за възрас-
тни  

Операция „Патронажна грижа за въз-
растни 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. 

Компонент 1 - Утвърдена е методика за 
предоставяне на социално – здравната 
услуга. Извършва се ежемесечен монито-
ринг на патронажната грижа, предоста-
вяна от общините. 

Компонент 2 – Предоставени са услуги на 
9 853 лица. 

Компинент 3 – Предоставени са услуги на 
9 092 лица. 

Компонент 4 - Предоставени са услуги на 
87 лица. 

Изпълнение на проектните дейности. Компо-
нент 1 – 
2021 г. 

Компо-
нент 2 и 4-
2023 г. 

Компо-
нент 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 актив-
ните поли-
тики по от-
ношение на 
пазара на 
труда 

Подкрепа за ра-
ботодателите с 
цел запазване 
на заетостта на 
работниците и 
служителите в 
условията на 
извънредно по-
ложение и из-
вънредна епи-
демична обста-
новка 

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 изпла-
щане на компенсации на работодатели с 
цел запазване на заетостта на работни-
ците и служителите при извънредното по-
ложение, обявено с решение на Народ-
ното 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.) 

 

 

ПМС № 151 от 3 юли 2020 г. за опреде-
ляне на условията и реда за изплащане 
на средства за запазване на заетостта на 
работници и служители след периода на 
извънредното положение, обявено с ре-
шение на Народното събрание от 13 
март 2020 г., и извънредната епиде-
мична обстановка, обявена с Решение № 
325 и удължена с Решение № 378 на Ми-
нистерския съвет от 2020 г. Периодът, за 
който може да бъде преодставяна подк-
репа, е удължен до края на 2020 г. с до-
пълнителни три месеца (ПМС № 278 от 

Приемането на заявки от работодатели 
приключи. Не се очаква извършване на 
нови плащания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В процес на изпълнение са дейностите 
по приемане на заявки от работода-
тели и изплащане на средства за запаз-
ване на заетостта. Част от средствата, 
дължими за запазване на заетостта на 
работници и служители по ПМС № 151 
от 2020 г. за месеците след септември 

Декември 
2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април 
2021 г. 

186 млн. лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 млн. лв. 

По ПМС № 55 от 
2020 г. са изпла-
тени са компен-
сации за 9,0 хи-
ляди работода-
тели за 172 хи-
ляди работници 
и служители. Из-
платени са 186 
млн. лв. 

 

 

По ПМС № 151 
от 2020 г.  

към 20 октом-
ври 2020 г. са 
изплатени 230 
млн. лв. на 4,3 
хиляди работо-
датели за 128,7 



24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 октомври 2020 г.). Това води до увели-
чаване размера на средствата, които се 
очаква да бъдат изплатени по постанов-
лението. 

2020 г., ще бъдат изплащани през 2021 
г. поради технологичните изисквания 
на процеса.. 

хиляди работ-
ници и служи-
тели. 

Насърча-
ване на 
равния дос-
тъп до об-
разование 

Изменение на 
Закона за пре-
дучилищното и 
училищното об-
разование, за 
въвеждане на 
задължително 
предучилищно 
образование от 
4-годишна въз-
раст. 

Увеличаване на обхвата на децата в 
предучилищното образование, улес-
няване достъпа до образование и ус-
пешно включване в системата на 
предучилищното образование на 
всяко дете от 4-годишна възраст до 
постъпването му в първи клас, вклю-
чително чрез премахване на соци-
ално-икономическите бариери и 
подпомагане за преодоляване на не-
равенствата. 

Април 
2020 г. 

Прието е изменение и допълнение в За-
кона за предучилищното и училищното 
образование (обн. ДВ, бр. 82/18.09.2020 
г.), с което е въведено задължително 
предучилищно образование за децата на 
4 години, като промяната следва да 
влезе в сила след осигуряване на усло-
вия от съответната община , но не по-
късно от 2023-2024 г. 

Съгласно § § 20. (1) от Заключителните 
разпоредби на ЗДБ на РБ за 2020 г. в срок 
до един месец от обнародването на за-
кона в „Държавен вестник“ Министерс-
кият съвет приема програма за изграж-
дане, пристрояване, надстрояване и ре-
конструкция на детски ясли, детски гра-
дини и училища за периода 2020 – 2022 
г., с индикативен бюджет за 2020 г. до 70 
млн. лв. 

Измененията са въведени и чрез измене-
ния и допълнения в Наредба № 5 от 2016 
година за предучилищното образование, 
обнародвани в ДВ, брой 85 от 2020 г. 

Мярката е изпълнена. 

Със ЗДБ на РБ за 2020 г. (чл. 101) Ми-
нистерският съвет осигурява средства в 
размер до 10 млн. лв. за 2020 г. за фи-
нансиране на разширяването на дос-
тъпа и обхващането в задължителното 
предучилищно образование на децата, 
навършили 4-годишна възраст, както и 
за подпомагане на заплащането от ро-
дителите на такси по чл. 298, ал. 2 от 
ЗПУО. 

 

Създаване на условия от всички об-
щини за въвеждане на задължител-
ното предучилищно образование за 4-
годишните до 2023-2024 г. 

30.09. 
2020 г.  

 Обхват на де-
цата от 4 г. до 
постъпване в 
първи клас: 

- към 2019 
година: 
82,7% 

- към 2030 
година: 
96% 

Изпълнение на 
тригодишна 
програма за из-
граждане, прис-
трояване, надс-
трояване и ре-
конструкция на 
детски градини 
и училища.  

Преодоляване на недостига на места 
в образователните институции и съз-
даване на предпоставки за успешното 
въвеждане на задължителното пре-
дучилищно 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 под-
помогнат и училищата в страната за пре-
минаване към едносменен режим на 
учебния ден. 

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

30 юли 
2023 г. 

210 млн. лв. 
Индикатив-
ният бюджет 
за настоящата 
година е до 
70 млн. лв.  

Създадени 
предпоставки за 
успешното въ-
веждане на за-
дължителното 
предучилищно 
образование на 
децата, навър-
шили 4-годишна 
възраст 

Подпомагане 
на учениците за 
усвояване на 
учебния мате-
риал. 

Осигуряване възможност на учени-
ците да усвоят учебното съдържание 
за съответния клас за учебната 2019-
2020 година и предотвратяване въз-
никването на обучителни затрудне-
ния, които често са причина за отпа-
дане на ученици от училище, в това 
число и на ученици от уязвими групи. 
Осигуряване възможност на децата, 

21 май 
2020 г. 

Приети промени в Наредбата за приоб-
щаващото образование (ПМС № 100 от 
21 май 2020 г.) 

Предвижда се допълнителните форми на 
педагогическо взаимодействие и допъл-
нителното обучение да се провеждат ин-
дивидуално или в групи с до 10 деца или 
ученици, в това число и деца и ученици 

Регламентираните в Наредбата мерки 
се реализират до края на учебната 
2019-2020 година, включително по 
време на лятната ваканция, като обуче-
нието на децата в допълнителни 
форми на педагогическо взаимодейст-
вие през неучебното време е с обща 
продължителност до 40 астрономи-
чески часа, а допълнителното обучение 

Края на 
учебната 
2019-
2020 г. 

Предоставено 
качествено 
приобща-
ващо образо-
вание на гру-
пите в нерав-
ностойно по-
ложение  

Превенция на 
отпадането от 
училище и 
трайно приоб-
щаване към об-
разователния 
процес на деца 
и ученици от 
уязвими групи 
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за които българският език не е май-
чин, да се включат в допълнителни 
форми на педагогическо взаимо-
действие през неучебното време за 
овладяване на българския език. 

от уязвими групи. Целта е педагогичес-
кото взаимодействие да се осъществява, 
доколкото е възможно, присъствено, за 
което детската градина или училището 
да създаде организация за стриктно 
спазване на предписаните противоепи-
демични мерки от министъра на здраве-
опазването, като не допуска струпване на 
деца, ученици и учители. 

на учениците – с обща продължител-
ност до 120 учебни часа по един или 
повече учебни предмети. 

Въвеждане на 
образователен 
процес от разс-
тояние, в елект-
ронна среда, 
чрез използ-
ване на ИКТ 
средства  

Предвижда се в ситуации на извън-
редни 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 за-
почне образователен процес от разс-
тояние в електронна среда чрез из-
ползване на средствата на информа-
ционните и комуникационните тех-
нологии. 

Юли 
2020 г. 

1. В ДВ бр. 82 от 18 септември 2020 г. са 
обнародвани промените в Закона за пре-
дучилищното и училищното образова-
ние, които са в унисон с Препоръка 
CM/Rec (2012)13 на Комитета на минист-
рите на Съвета на Европа относно осигу-
ряването на качествено образование по 
време на пандемията от COVID-19. Тези 
промени допринасят за предоставяне на 
качествено приобщаващо образование 
на групите в неравностойно положение. 
Чрез тях се осъществява и превенция на 
отпадането от училище и трайно приоб-
щаване към образователния процес на 
деца и ученици от уязвими групи. 

Въведен е образователен процес от разс-
тояние, в електронна среда, чрез използ-
ване на ИКТ средства Предвижда се в си-
туации на извънредни обстоятелства 
присъственият образователен процес в 
училището да се преустанови за всички 
ученици, записани в дневна, вечерна, за-
дочна, индивидуална и комбинирана 
форма на обучение и в дуална система 
на обучение, и при възможност да се за-
почне образователен процес от разстоя-
ние в електронна среда чрез използване 
на средствата на информационните и ко-
муникационните технологии.  

2. Направени са изменения в Наредбата 
за приобщаващото образование, с които 
се предвижда допълнително обучение 
по учебни предмети да има за ученици, 
които са отсъствали от училище повече 
от 10 учебни дни, или за компенсиране 
за ученици, които се обучават несинх-
ронно от разстояние в електронна среда. 
Според промените допълнителното обу-

Мярката е изпълнена. 

Изпълнение на промените в ЗПУО. 

Септем-
ври 
2020 г. 

Предоставено 
качествено 
приобща-
ващо образо-
вание на гру-
пите в нерав-
ностойно по-
ложение 

Превенция на 
отпадането от 
училище и 
трайно приоб-
щаване към об-
разователния 
процес на деца 
и ученици от 
уязвими групи 
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чение може да се осъществява синх-
ронно от разстояние в електронна среда 
най-малко 10 учебни часа месечно. 

Създава се възможност дейности за под-
крепа на личностното развитие от разсто-
яние в електронна среда да се осъщест-
вяват и от центровете за специална обра-
зователна подкрепа. Те включват инди-
видуална и групова терапевтична работа, 
педагогическа подкрепа и консултиране, 
както и занимания по интереси. В цент-
ровете ще се извършва обучение на уче-
ници, записани в дневна, индивидуална 
и комбинирана форма на обучение със 
средствата на информационните и кому-
никационните технологии. В тях ще може 
да се осъществява и педагогическо взаи-
модействие с деца в подготвителните 
групи, когато поради извънредни обстоя-
телства присъствието е преустановено.  

Извън дейностите за допълнителна подк-
репа за личностно развитие регионал-
ните центрове за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование ще про-
веждат индивидуални или групови тера-
певтични дейности и консултации от раз-
стояние в електронна среда на деца и 
ученици със специални образователни 
потребности. 

Дейностите ще може да се извършват от 
разстояние в електронна среда след 
представено заявление от родителя на 
детето или ученика до директора на дет-
ската градина или училището. За децата 
и учениците със специални образова-
телни потребности, деца в риск, с изя-
вени дарби или с хронични заболявания 
дейностите за подкрепа за личностно 
развитие от разстояние в електронна 
среда може да бъдат по предложение на 
екипа за подкрепа за личностно развитие 
на детето или ученика. Промените са 
внесени за разглеждане в МС, след прие-
мането им от МС следва да бъдат обна-
родвани в Държавен вестник. 

Подпомагане 
на процеса по 
дигитализация 

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 провеж-
дане на обучението в електронна среда. 

До края на 2020 година по Национална 
програма „ИКТ в предучилищното и 
училищното образование“за 2020 го-

Декември 
2020 г. 

Подобряване 
качеството и 
възможнос-

Недопускане 
прекъсването на 
образовател-
ната интеграция 
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на образовател-
ния процес и в 
отговор на пре-
ките и косве-
ните ефекти за 
образованието, 
произтичащи от 
пандемията с 
COVID-19. 

- Създадени са условия за преодоляване 
на възникналите затруднения, свързани с 
липсата на интернет свързаност на част 
от учениците,  

-Осигурен е домашен интернет за учени-
ците, които по социални причини не раз-
полагат с интернет свързаност за включ-
ването им в дистанционна форма на обу-
чение. 

МОН предостави лаптопи на 500 уче-
ници, които не разполагат с устройства за 
електронно обучение. На местно ниво 
бяха организирани дарителски кампании 
за осигуряване на електронни устройства 
и безплатен интернет достъп за нужда-
ещи се ученици. 

МОН съдейства на фирми и организации, 
които са заявили желание да дарят тех-
ника на училищата, за да бъде предоста-
вена на учениците за включването им в 
обучението от разстояние. До настоящия 
момент е оказано съдействие за дарява-
нето на 500 таблета и около 400 компю-
търа.  

Постигнаха са договорености с всички 
мобилни оператори с национално покри-
тие - „А1 България“, „Виваком“ АД, и „Те-
ленор България“ ЕАД, които предоста-
виха специални оферти за училищата в 
помощ на родителите за доставяне на ус-
тройства и мобилен интернет на изклю-
чително преференциални цени (допъл-
нителни пакети с интернет, дейта карти, 
USB стикове с интернет, „My Fi“ устройс-
тва и др.). 

МОН възложи изграждането на WiFi 
мрежи за осигуряване на безплатен дос-
тъп до съдържание, свързано с дистан-
ционното обучение, и за осъществяване 
на връзката между учители, ученици и 
родители в 11 гъстонаселени района в 9 
областни града в страната за 26 000 деца 
в училищна възраст от семейства с нисък 
социален статус. 

-Изменена е Наредбата за финансира-
нето на институциите в системата на пре-
дучилищното и училищното образова-
ние, съгласно което за периода, в който 

дина ще бъдат предоставени 1000 лап-
топи на учиилищаната, които са класи-
рани. 

С ПМС № 283 от 15 октомври 2020 г. за 
одобряване на допълнителни раз-
ходи/трансфери за 2020 г. за закупу-
ване на преносими компютри за нуж-
дите на училищата са определени до-
пълнителни разходи/трансфери в раз-
мер на 14 млн. лв. за закупуване на 
преносими компютри за нуждите на 
учителите и на учениците в държав-
ните и общинските училища. В изпъл-
нение на ПМС е издадена Заповед  № 
РД09-2925/ 26.10.2020 г. на министъра 
на образованието и науката са опреде-
лени условия и ред за разпределение 
на посочените средства и за предоста-
вянето им на държавните и общинс-
ките училища за осигуряване на прено-
сими компютри за учителите и учени-
ците. 

тите за елект-
ронно обуче-
ние в систе-
мата на пре-
дучилищното 
и училищното 
образование, 
достъп до 
съвременни 
ИКТ 

и противодейст-
вие на риска от 
отпадане в ситу-
ация на обуче-
ние от разстоя-
ние 
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присъствените учебни занятия са прекра-
тени, училищата ще могат да извършват 
разходи за осигуряване на домашен ин-
тернет за учениците, които по социални 
причини не разполагат с интернет свър-
заност за включването им в дистанци-
онна форма на обучение. 
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1.1.3 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 пуб-
лични инвестиционни проекти и да стимулира частните инвестиции, за да се ускори икономи-
ческото възстановяване. Да съсредоточи инвестициите в областта на екологичния и цифровия 
преход, по специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енер-
гията и ресурсите, екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, като допринася 
за постепенната декарбонизация на икономиката, включително във въгледобивните региони.  

 

 Обзор на изпълнението на политиката 

Продължава изпълнението на антикризисния инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загу-
бите за преодоляване на последствията от COVID-19“ като в момента девет банки са подали заявления 
с желание да отпускат антикризисни кредити на МСП, гарантирани от ФМФИБ. Процедурата по изпъл-
нението е до етап представителите на МСП да подават заявления за кредити. 

По мярка „Осигуряване на оперативен капитал и инвестиционни средства в областта на цифро-
вата трансформация и кръговата икономика за българските МСП за справяне с последиците от панде-
мията COVID-19“ е увеличен размерът на бюджетните средства на 562 млн. лв. По този начин по-голям 
брой МСП ще могат да получат безвъзмездна финансова подкрепа. Изпълняват се различни проекти, 
които целят да са в подкрепа на микро, малки и средни предприятия, както и туроператори и туристи-
чески агенции, а също и МСП, извършващи автобусни превози.  

По линия на инвестициите за екологичния преход продължава изпълнението на различни мерки 
и проекти. По ОПОС до момента са сключени 115 бр. административни договори на обща стойност 637,4 
млн. лв. за проекти за изграждане на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, ком-
постиращи и анаеробни инсталации, инсталация за комбинирано производство на енергия в София с 
оползотворяване на RDF и др. Извършва се рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушени-
ето на правото ЕС. 

Във връзка с инвестициите в изграждане, рехабилитация и модернизиране на ВиК инфраструк-
тура продължава осъществяването на цялостната реформа в сектора. Изпълняват се сключените дого-
вори по ОПОС - 41 бр. на обща стойност 2,2 млрд. лв. Проектите са свързани с подготовката на регио-
нални прединвестиционни проучвания (РПИП), подпомагане на управлението и институционалния ка-
пацитет във ВиК отрасъла, ВиК инфраструктура, подобряване мониторинга на водите и др. Договори се 
изпълняват със средства от ПУДООС/ДБ за проекти за малки водоснабдителни обекти в 33 общини на 
стойност 16,9 млн. лв. и колектори и канализации в 22 общини на стойност 32,4 млн. лв. 

По линия на качество на въздуха, по ОПОС до момента са сключени 41 бр. с обща стойност 615,06 
млн. лв. Проектите засягат мерки и ангажименти, поети от общините за подобряване на качеството на 
атмосферния въздух като обхващат както битовото отопление, така и транспорта. Предприети са стъпки 
за създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух 
като част от Националната системата за мониторинг на КАВ в реално време. 

 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Предвид развитието на инструмента за Портфейлна гаранция се очаква да бъдат спазени край-
ните срокове за изпълнение и МСП ще могат да получават кредити до 31 декември 2023 г. По линия на 
осигуряването на оперативен капитал изпълнението е съгласно посочените срокове като от помощ 
следва да бъдат и програмиране на средствата от REACT-EU. Изпълнението на поетите ангажименти за 
ефективното управление на битовите отпадъци продължава. Във връзка с процедура по нарушение на 
правото на ЕС и постановеното Решение на Съда на ЕС от 16.07.2015 г. по дело С-145/14 е от съществено 
значение ускореното изпълнение на проектите по ОПОС, с които се цели осигуряване на техническа 
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рекултивация на 57 бр. депа. Необходимостта от завършване на стартиралата цялостна реформа във 
ВиК сектора е от изключително значение предвид предизвикателствата в областта и по-специално до-
изграждане на ВиК инфраструктурата и системите за мониторинг на водните ресурси в страната. Необ-
ходимостта от завършване на стартиралата цялостна реформа във ВиК сектора е от изключително зна-
чение предвид предизвикателствата в областта и по-специално доизграждане на ВиК инфраструктурата 
и системите за мониторинг на водните ресурси в страната.  

Предприетите мерки за намаляване на нивото на атмосферното замърсяване все още не достигат 
очакваните резултати. Както мерките на регионално ниво, насочени към намаляване на замърсяването 
на въздуха от битовото отопление и транспорта, така и създаването на информационна система на на-
ционално ниво, в по-дългосрочен аспект следва да доведат до положителни резултати.
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Табл.: Мерки,, адресиращи СП 3 

 

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 октомври 2020 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието ѝ (след 31 октомври 2020 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоста-
вяне на 
ефективна 
подкрепа 
за МСП  

Финансов инст-
румент „Порт-
фейлна гаран-
ция с таван на 
загубите запре-
одоляване на 
последствията 
от COVID-19“ 

Улесняване на достъпа на бизнеса до 
кредити за продължаване на дей-
ността, включително за задоволяване 
на нуждите от ликвидност и/или за 
преодоляване на финансови затруд-
нения, които се дължат на пандеми-
ята или се утежняват от нея. 

2020 г. Чрез антикризисния инструмент ФМФИБ 
ще поеме част от кредитния риск на фи-
нансовите институции, произтичащ от 
портфейл от нови заеми за малки и 
средни предприятия без достатъчно 
обезпечения, но с необходимост от подк-
репа в условията на настоящата ситуа-
ция.  

ФМФИБ предлага гаранция до 80% от 
размера на всеки кредит, срещу което 
съответната банка ще трябва да пред-
ложи финансиране при преференциални 
лихви и занижени изисквания към обез-
печенията. В структурата на продукта се 
предвижда комбиниране на гаранцио-
нен инструмент и лихвена субсидия за 
предприятията, които изпитват ликвидни 
затруднения, но въпреки това са готови 
да задържат персонала си. 

През юли 2020 г. беше публикувана пока-
ната за участие в процедурата като девет 
банки подадоха заявления с желание да 
отпускат антикризисни кредити на МСП, 
гарантирани от ФМФИБ.  

В резултат на последвалите преговори с 
банките, до края на отчетния период 
бяха  подписани три гаранционни спора-
зумения. Представители на МСП вече 
могат да подават заявления за кредити. 

Приключване на преговорите и под-
писване на гаранционните споразуме-
ния с останалите шест банки парт-
ньори. Целта е финализиране на про-
цеса през ноември 2020 г., за да бъде 
достъпен ресурсът за крайните получа-
тели. 

Средст-
вата по 
всеки 
кредит 
следва да 
бъдат ус-
воени до 
31 декем-
ври 
2023 г. 

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

1. Сключени га-
ранционни 
споразумения 
с банките 
партньори: 
текуща стой-
ност – 3, це-
лева стойност 
– 9  

2. отпуснати 
кредити до 
допустимите 
крайни полу-
чатели 

Безвъзмездна 
подкрепа за 
предприятията 
за преодоля-
ване на иконо-
мическите пос-
ледствия от 
пандемията 
COVID-19 

Осигуряване на оперативен капитал 
и инвестиционни средства в областта 
на цифровата трансформация и кръ-
говата икономика за българските 
МСП за справяне с последиците от 
пандемията COVID-19. 

2020 г. BG16RFOP002-2.073 - подкрепа за микро 
и малки предприятия с бюджет 173 млн. 
лв. Получени са 27 623 заявления. Към 
21.10.2020 г. са изплатени средства в раз-
мер на 172 332 698 лв. на 21 233 бенефи-
циенти. 

BG16RFOP002-2.077 – подкрепа за 
средни предприятия с бюджет 200 млн. 

Изплащане на помощта по всички 
сключени договори по процедура  
BG16RFOP002-2.073. 

Оценка и изплащане на помощта на 
средни предприятия по процедура 
BG16RFOP002-2.077. 

2021 г. През 2020 г. 
по ОПИК ще 
бъдат предос-
тавени 562 
млн. лв. БФП. 

 

Предприятия, 
които не са в 
ликвидация за 
период от 3 
месеца след 
приключване на 
проекта; 

Брой МСП с 
безвъзмездни 
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лв. Крайният срок за подаване на заявле-
ния е 24.08.2020 г. Подадени 1895 заяв-
ления на стойност 258.9 млн. лв. 

BG16RFOP002-2.079 – осигуряване на 
оборотен капитал за МСП, извършващи 
автобусни превози чрез прилагане на 
схема за подпомагане от МТИТС. Склю-
чен договор с МТИТС на стойност 30 млн. 
лв. На 21.10.2020 г. е отговорена схемата 
от МТИТС. 

BG16RFOP002-2.080 – осигуряване на 
оборотен капитал за туроператори и ту-
ристически агенции чрез прилагане на 
схема за подпомагане от МТ. Сключен 
договор с МТ на стойност 10 млн. лв. На 
09.10.2020 г. е отворена схемата от МТ. 

BG16RFOP002-2.088 – подкрепа за МСП 
за адаптиране на дейността в условията 
на COVID-19. Процедурата e публикувана 
за обществено обсъждане на 15.10.2020 
г. Индикативен бюджет – 78 млн. лв. 

BG16RFOP002-2.089 – осигуряване на 
оборотен капитал за малки предприятия 
с оборот над 500 хил. лв. за 2019 г. Про-
цедурата e публикувана за обществено 
обсъждане на 09.10.2020 г. Индикативен 
бюджет – 78 млн. лв. 

Оценка и изплащане на помощта от 
МТИТС и МТ.  

Обявяване на процедури 
BG16RFOP002-2.088 и BG16RFOP002-
2.089. 

Програмиране на средствата от REACT-
EU и обявяване на процедури за пре-
доставяне на инвестиционна подкрепа 
на предприятията за възстановяване и 
цифрови и зелени иновации. Индика-
тивният размер на средствата е 391 166 
000 лв. 

средства за обо-
ротен капитал ; 

Да съсредо-
точи инвес-
тициите в 
областта на 
екологич-
ния преход 

Прилагане на 
йерархията при 
управление на 
отпадъците, 
предотвратя-
ване на образу-
ването им, на-
сърчаване на 
повторната 
употреба и 
оползотворява-
нето им чрез 
рециклиране, 
намаляване на 
депонирането и 
ограничаване 
на вредното им 
въздействие 
върху околната 
среда и човеш-
кото здраве. 

Инвестиции в съоръжения, системи и 
бизнес модели за използване на от-
падъците като ресурси, в подкрепа 
на кръговата икономика. 

 

Инвестиции за осигуряване на необ-
ходимата инфраструктура за трети-
ране на битови отпадъци, образу-
вани в страната. 

2017 г. По ОПОС 2014-2020 г. до момента са 
сключени 115 бр. административни дого-
вори за безвъзмездна финансова помощ 
(АДБФП) с обща стойност на предоста-
вяна БФП от 637,4 млн. лв. 

Проектите включват: 

Проектиране и изграждане на инстала-
ции за предварително третиране на би-
тови отпадъци; 

Проектиране и изграждане на компости-
ращи инсталации за разделно събрани 
зелени и/или биоразградими отпадъци;  

Проектиране и изграждане на анаеробни 
инсталации за разделно събрани биораз-
градими отпадъци; 

Изпълнение на проекти по сключени 
АДБФП. 

Оценка на подадени проектни предло-
жения по ОПОС 2014-2020 г. за рекул-
тивация на депа, сключване на дого-
вори за същите и изпълнението им. 

Предоставяне на финансови инстру-
менти (заеми) за управление на отпа-
дъците чрез „Фонд мениджър на фи-
нансови инструменти в България“  по 
сключено Споразумение с Управлява-
щия орган на ОПОС 2014-2020 г. 

Сключване на договори за одобрените 
проекти по покана „Кръгова икономика 
и ресурсна ефективност“ по програма 
ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.  

 

2023 г. ОПОС 2014-
2020 г.: 

576,2 млн. 
лв., от които 
489,8 млн. лв. 
от ЕФРР и 86, 
4 млн. лв. на-
ционално фи-
нансиране. 

ПУДООС/ДБ: 

91 млн. лв. 

ФМ на ЕИП 
2014-2020 г.: 

3,09 млн. лв.  

 

По ОПОС 2014-
2020 г.: 

1. Допълните-
лен капацитет за 
оползотворя-
ване на битови 
отпадъци (за по-
лучаване на 
енергия) - 
180 000 т/год. 
до 2023 г. 

2. Допълните-
лен капацитет за 
рециклиране на 
отпадъци – 
240 000 т/год. 
до 2023 г. 

3. Количество на 
депонираните 
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Инсталация за комбинирано производс-
тво на енергия в София с оползотворя-
ване на RDF – трета фаза на интегрирана 
система от съоръжения за третиране на 
битовите отпадъци на Столична община; 

Демострационни (пилотни) проекти в об-
ластта на управлението на отпадъците; 

Рекултивация на депа, предмет на про-
цедура по нарушение на правото на ЕС 
по дело С-145/14; 

Финансови инструменти в сектор „Отпа-
дъци“; 

Прилагане на децентрализиран модел за 
управление на био-отпадъците в един от 
регионите в България (общините Севли-
ево, Дряново и Сухиндол), включително 
изграждане на необходимата техническа 
инфраструктура – система за разделно 
събиране и съоръжение за рециклиране. 

В процес на оценка са подадените проек-
тни предложения по покана  „Кръгова 
икономика и ресурсна ефективност“ по 
програма „Опазване на околната среда и 
климатични промени“ (ООСКП) на Фи-
нансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство (ФМ на ЕИП 
2014-2021 г.). Поканата е насочена към 
подобряване управлението на отпадъ-
ците на общинско ниво и използването 
им като ресурс, чрез реализиране на об-
щински схеми за разделно събиране и 
рециклиране на отпадъците. 

Изпълняват се със средства от Предприя-
тие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда 
(ПУДООС)/Държавен бюджет (ДБ)  43 
проекта за рекултивация на общински 
депа на обща стойност 56,8 млн. лв. За 
периода 01.05- 31.10.2020 г. с решение 
на Управителния съвет на ПУДООС са фи-
нансирани още 7 общини за рекултива-
ция на общинските депа на стойност 2, 
07 млн. лв. със средства от ЗДБРБ. От тях 
има сключени договори  с две общини, 
чиито проекти се изпълняват в момента 
и се очаква да приключат до 31.12.2020 г. 
До края на 2020 г. предстои да бъдат 

 битови отпа-
дъци – 650 000 
т. до 2023 г. 

Завършена тех-
ническа рекул-
тивация на депа, 
предмет на про-
цедура по нару-
шение на пра-
вото на ЕС във 
връзка с поста-
новено Решение 
на Съда на Евро-
пейския съюз от 
16.07.2015 г. по 
дело С-145/14 – 
57 бр. 
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сключени договори за реализация на 
проектите и на останалите 5 общини. 

Въвеждане и 
прилагане на 
интегриран 
подход за реа-
лизиране на 
приоритетни 
инвестиции във 
ВиК инфраст-
руктурата. 

Инвестиции в изграждане, рехабили-
тация и модернизиране на ВиК инф-
раструктура за агломерации с над 10 
000 екв. ж. и агломерации между 
2000 и 10 000 екв. ж. 

Осъществяване на стартиралата ця-
лостна реформа във ВиК сектора с 
цел постигане на последователност и 
устойчивост при определяне и при-
лагане на инвестиционните приори-
тети в консолидирани ВиК райони. 

2015 г. По ОПОС 2014-2020 г. до момента са  
сключени 41  бр. АДБФП с обща стойност 
на предоставяна БФП от  2, 2 млрд. лв. 

 Проектите включват: 

Подпомагане регионалното инвестици-
онно планиране на отрасъл ВиК - подго-
товка на регионални прединвестиционни 
проучвания (РПИП); 

Подготовка на регионално прединвести-
ционно проучване за водоснабдяване и 
канализация за територията на Столична 
община; 

Подпомагане ефективността, управлени-
ето 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 непре-
къснатост на процеса по изграждане на 
ВиК инфраструктурата до подготовката 
на РПИП); 

Изграждане на ВиК инфраструктура на 
обособена територия, обслужвана от съ-
ответното ВиК дружество (регионален 
подход) 

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

Подобряване мониторинга на качеството 
на питейните води; 

Доизграждане на мрежите за монито-
ринг на количеството на водите; 

Изготвяне на екологични оценки за це-
лите на приемане на Плановете за управ-

Изпълнение на проекти по сключени 
АДБФП. 

Обявяване на нови процедури по 
ОПОС 2014-2020 г.: за изграждане на 
ВиК инфраструктура в Столична об-
щина и за подпомагане на ВиК опера-
торите за подобряване на финансовия 
им капацитет с цел успешно използ-
ване на финансови инструменти. 

2023 г. ОПОС 2014-
2020 г.: 

1, 87 млрд. 
лв., от които 
1,59 млрд. лв. 
от КФ и 281 
млн. лв.  на-
ционално фи-
нансиране 
(държавен 
бюджет). 

ПУДООС/ДБ:  

46 млн. лв. 

 

По ОПОС 2014-
2020 г.: 

1. Товар на за-
мърсяване, 
който се съ-
бира и тре-
тира в пълно 
съответствие 
с приложи-
мото законо-
дателство - 
1 900 000 екв. 
ж. до 2023 г. 

2. Изгра-
дени/рехаби-
литирани/ре-
конструирани 
пречиства-
телни стан-
ции за отпа-
дъчни води – 
25 бр. до 2023 
г.  

3. Допълните-
лен брой жи-
тели с достъп до 
подобрено во-
доснабдяване – 
1 800 000 до 
2023 г. 
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ление на речните басейни (ПУРБ) за пе-
риода 2016 - 2021 г. и Морската страте-
гия и програмата от мерки; 

Планове за управление на речните ба-
сейни (ПУРБ) 2022-2027; 

Разработване и въвеждане на методи за 
анализ на води, седименти и биота и до-
оборудване на лаборатории на Изпълни-
телната агенция по околна среда; 

Финансови инструменти в сектор „Води“. 

Изпълняват се със средства от 
ПУДООС/ДБ проекти за малки водоснаб-
дителни обекти в 33 общини на стойност 
16,9 млн. лв. и колектори и канализации 
в 22 общини на стойност 32,4 млн. лв. 

Изготвянето на 
териториални 
планове за 
справедлив 
преход за 3 ре-
гиона 

Изпълнение на проект, финансиран 
от СПСР за изготвянето на територи-
ални планове за справедлив преход 
на регионите от ниво NUTS3 – Стара 
Загора, Кюстендил и Перник. На те-
риторията на тези три области дейст-
ват петте най-големи въглищни топ-
лоелектрически централи в страната. 

2020 г. Одобрено финансиране на проекта. 

Изготвено е проектно задание и предс-
тои неговото подписване. 

Изготвени териториални планове за 
справедлив преход, по линия на които 
ще бъде осигурено финансиране по бъ-
дещия Механизъм за справедлив пре-
ход и от Фонда за справедлив преход 
към него 

Октомври 
2021 г. 

500 хил. евро 
по ППСР  

Изготвени 3 бр. 
териториални 
плана. 

Намаляване на 
нивата на за-
мърсителите и 
достигане на 
установените 
норми в райо-
ните с нару-
шено качество 
на въздуха . 

Инвестиции в дейности за изпълне-
ние на Националната програма за по-
добряване качеството на атмосфер-
ния въздух 2018-2024 г., Национал-
ната програма за контрол на замър-
сяването на въздуха (2020-2030 г.) и 
общинските програми за качеството 
на атмосферния въздух, с цел нама-
ляване на общите емисии на някои 
замърсители и постигане и поддър-
жане на нивата на контролираните 
атмосферни замърсители, съответст-
ващи на нормите, заложени в нацио-
налното законодателство. 

2016 г. По ОПОС 2014-2020 г. до момента са 
сключени 41  бр. АДБФП с обща стойност 
на предоставяна БФП от 615,06 млн. лв. 

Проектите включват:  

 Разработване/Актуализация на об-
щинските 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 замърся-
ване на атмосферния въздух. 

 Създаване на информационна сис-
тема за докладване на данни за ка-
чеството на атмосферния въздух като 
част от Националната системата за 
мониторинг на КАВ в реално време. 

Изпълнение на проекти по сключени 
АДБФП. 

Обявяване на нова процедура по ОПОС 
2014-2020 г. за мерки за подобряване 
качеството на атмосферния въздух. 

2023 г. ОПОС 2014-
2020 г.: 

577млн. лв., 
от които 
490,4 млн. лв. 
от КФ и 86,5 
млн. лв. от 
национално 
финансиране 
(държавен 
бюджет). 

1/ Количество 
на фините пра-
хови частици 
(ФПЧ10) – 
7 001,15 т/год. 
за 2023 г. (по 
ОПОС 2014-2020 
г.) 

2/ За 2020 г. ‒ 
постигане на 
процентно на-
маление спрямо 
приетата за ба-
зова 2005 г. на 
общите го-
дишни емисии 
SO2, NOх, 
NMVOC, NH3 и 
ФПЧ2,5 , а 
именно: SO2 ‒ 
78 %, NOх – 41 
%, NMVOC – 21 
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%, NH3 ‒ 3 % и 
ФПЧ2.5 ‒ 20 %. 
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1.1.4 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 усили-
ята за осигуряване на адекватна оценка и намаляване на риска, ефективен надзор и прилагане 
на рамката за борба с изпирането на пари. 

 Обзор на изпълнението на политиката 

Подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управле-
ние 

Тази част от Специфичната препоръка е адресирана в Раздел 1.2 „Политики за подобряване на 
бизнес средата и реформа в публичната администрация“.  

Правна уредба по несъстоятелността  

В областта на ефективното функциониране на рамката по несъстоятелността, изпълнението на 
Пътната карта върви съобразно предвидените крайни срокове по компонентите. За въвеждане на инс-
трумент за ранно предупреждение, през отчетния период стартира изпълнението на съвместен проект 
със Световната банка, финансиран от Програмата за подкрепа на структурни реформи на Европейската 
комисия. За транспониране 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, несъстоятелност и опрощаване на задълже-
ния през юни 2020 г. е създадена работна група, която работи по подготовката на законодателни изме-
нения на относимите нормативни актове. 

Борба срещу изпирането на пари  

През юли 2020 г. е стартирало изпълнението на проект по ППСР насочен към повишаване на въз-
можностите на компетентните български институции за ефективно ограничаване на рисковете от изпи-
ране на пари и финансиране на тероризъм. Целта на мярката е през 2021 -2022 г. да бъдат подготвени 
и приети предложения за мерки, които следва да се предприемат, както и план за действие за ограни-
чаване на идентифицираните в националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането 
на тероризма. 

 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Не се наблюдава забавяне на изпълнението в областите правна уредба по несъстоятелността и 
борбата с изпирането на пари.  
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Табл.: Мерки, адресиращи СП 4 

 

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 октомври 2020 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието ѝ след 31 октомври 2020 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подобря-
ване на 
ефектив-
ността на 
публичната 
админист-
рация и ук-
репване на 
електрон-
ното управ-
ление 

Разработване и 
прилагане на 
Референтна ар-
хитектура за 
оперативна 
съвместимост 
(РАОС) и на ин-
формационна 
система за цен-
трализирано 
изграждане и 
поддържане на 
регистри (ИС-
ЦИПР) 

В обхвата на мярката ще се реализи-
рат следните дейности: 

Дейност 1: Разработване и прилагане 
на Референтна архитектура за опера-
тивна съвместимост (РАОС) 

Дейност 2: Разработване на Инфор-
мационна система за централизи-
рано изграждане и поддържане на 
регистри (ИСЦИПР) 

Дейност 3: Изграждане на централи-
зирани регистри чрез ИСЦПР, транс-
формация и миграция на данни към 
тях 

2020 г. Разработено проектно предложение и 
изпратено за одобрение от УО на ОПДУ 
на 15.10.2020 г. и предстоящо сключване 
на договор 

Осигуряване на възможност за: 

- повишаване на нивото на оперативна 
съвместимост на информационните ре-
сурси, контрол и наблюдение върху 
достъпа и разпространението на 
данни, чрез прилагане на Референтна 
архитектура за оперативна съвмести-
мост. 

- оптимизация на процеса по изграж-
дане и поддържане на регистри на 
държавната администрация, така че да 
се гарантират служебния обмен на ин-
формация и данни за предоставяне на 
качествени услуги, възможността за 
предоставяне на услуги, базирани на 
данни от регистри от други админист-
ративни органи, и качеството, пълно-
тата и сигурността на данните. 

- автоматизиране и оптимизация на 
процесите, с цел предотвратяване дуб-
лиране и несъответствия между данни, 
съдържащи се в регистрите на различ-
ните административни органи 

2023 г. Обща стой-
ност на про-
екта: 

3,6 млн. лв. 
БФП по ОПДУ 

Разработени: 
- Национална 
референтна ар-
хитектура за 
оперативна съв-
местимост -раз-
работен план за 
прилагане на 
РАОС; 
- Проект на нор-
мативен акт 
и/или проекти 
на нормативни 
актове за изме-
нение и допъл-
нение на разпо-
редби в норма-
тивни актове с 
цел норматив-
ното регулиране 
на прилагането 
на РАОС и Ин-
формационната 
система за цент-
рализирано изг-
раждане и под-
държане на ре-
гистри; 
- Разработена, 
тествана и внед-
рена ИСЦИПР 
Изградени три, 
нормативно ус-
тановени в ЗЕУ, 
регистъра за 
оперативна съв-
местимост –- Ре-
гистър на регис-
трите, Регистър 
на информаци-
онните обекти и 
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Регистър на 
стандартите; 
Изградени и 
поддържани 
най-малко 3 
централизирани 
регистъра  с из-
вършена мигра-
ция на данни 
към тях; 

Обучени служи-
тели за работа с 
ИС 

Прилагане 
на норма-
тивна 
уредба за 
борба с из-
пирането 
на пари 

Предприемане 
на действия за 
ограничаване 
на рисковете от 
изпиране на 
пари и финан-
сиране на теро-
ризъм , иденти-
фицирани в 
НОР 

Повишаване на възможностите на 
българските институции за ефек-
тивно ограничаване на рисковете от 
изпиране на пари и финансиране на 
тероризъм  

Юли 
2020 г. 

Изпълнение на проект, финансиран от 
СПСР, насочен към повишаване на въз-
можностите на компетентните български 
институции за ефективно ограничаване 
на рисковете от изпиране на пари и фи-
нансиране на тероризъм.  

Финализирано е подробно описание на 
проекта през юли с график на предвиде-
ните дейности и очаквани резултати. Ор-
ганизирана е първа опознавателна 
среща на 30.07.2020 г. с участието на екс-
перти от Съвета на Европа, ЕК и компе-
тентните български институции (излъ-
чили представители в работната група по 
чл. 96 от ЗМИП).  

През месец септември е проведен он-
лайн семинар по темата за възможните 
различни подходи при съставянето на 
План за действие за ограничаване на 
рисковете от ИП и ФТ, установени от док-
лада за НОР.  

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 разглеж-
дане на Министерския съвет. 

Предприемане на действия по изпъл-
нение на утвърдения от МС план за 
действие. 

Провеждане на работни срещи между 
представителите на РГ по чл. 96 от 
ЗМИП за разпределяне на конкретни 
задачи за изготвяне на предложения за 
мерките, които следва да се предприе-
мат, както и план за действие за огра-
ничаване на идентифицираните в на-
ционалната оценка на рискове от изпи-
рането на пари и финансирането на те-
роризма. 

2021-
2022 г. 

Повишаване 
на ефектив-
ността на 
действията на 
компетнет-
ните органи и 
институции за 
ограничаване 
на идентифи-
цираните в 
НОР рискове 
от ИП и ФТ. 

Разписване на 
конкретни пред-
ложения за 
мерки за огра-
ничаване на 
рисковете и на 
предложение за 
план за дейст-
вие, с опреде-
ляне на срокове 
за изпълнение 
на същите и оп-
ределяне н во-
дещи за изпъл-
нението органи 
или институции. 

Правна 
рамка на 
несъстоя-
телността 

Изпълнение на 
Пътната карта 
за прилагане на 
рамката за не-
състоятелност и 
стабилизация и 
разработване 
на процес за съ-
биране на 
данни 

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

Компонентите, заложени в Пътната 
карта, е предвидено да бъдат реали-
зирани в периода 2019 – 2022 г. и 
включват: 

1. Законодателни промени 
2. Организационни промени 

Септем-
ври  
2019 г. 

Работната група, сформирана през м. ок-
томври 2019 г. е провела десет заседа-
ния. По обсъдените препоръки са  полу-
чени становища, както и конкретни текс-
тове, предлагащи нормативни измене-
ния. Стартирало е изготвянето на конк-
ретни текстове, съдържащи нормативни 
изменения. 

С цел въвеждане на инструмент за ранно 
предупреждение Министерството на 
правосъдието инициира и стартира из-

Изработване на проект на изменения в 
ТЗ за реформа на рамката на несъстоя-
телността. 

 

 

 

Ноември 
2020 г. 

 

 

 

 

Стартирало 
изпълнение 
на разработ-
ването на 
ЗИД на ТЗ 

 

Предвари-
телни разго-
вори във 
връзка с оп-
ределението 

Изработен про-
ект на Закон за 
изменение и до-
пълнение на на 
Търговския за-
кон, внесен за 
разглеждане от 
Министерския 
съвет 
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3. Обучителни програми за син-
дици, доверени лица и съдии 

4. Специализирани електронни 
средства за комуникация в рам-
ките на производствата по несъс-
тоятелност и стабилизация 

5. Разработване и представяне на 
наръчници, кодекси, образци и 
насоки 

6. Събиране и публикуване на 
данни 

пълнението на съвместен проект със Све-
товната банка, финансиран от Програ-
мата за подкрепа на структурни реформи 
на Европейската комисия. 

 

Създаване на Експертна група за разра-
ботване 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 взаимос-
вързаност 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  

 

 

Ноември 
2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Януари 
2021 г. 

 

 

Април 
2021 г. 

 

 

 

Януари 
2021 г. 

 

 

Февруари 
2022 г. 

 

 

 

Юни 
2022 г. 

 

 

Декември 
2021 г. 

на състава на 
новата група 
и обсега на 
дейността. 

 

Подготви-
телни дей-
ности и коор-
динация 

 

Подготви-
телни дей-
ности и коор-
динация 

 

Подготви-
телни дей-
ности и коор-
динация 

 

Подготви-
телни дей-
ности и коор-
динация 

 

Подготви-
телни дей-
ности и коор-
динация 

 

Подготви-
телни дей-
ности и коор-
динация 
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Изпълнение на проект по ППСР за въ-
веждане на инструменти за ранно пре-
дупреждение в областта на несъстоя-
телността. 

 Изработване на 
проекти за из-
менение и до-
пълнение на от-
носимите нор-
мативни ак-
тове, с цел въ-
веждане в на-
ционалното за-
конодателство 
на изисквани-
ята на Дирек-
тива (ЕС) 
2019/1023 

Разработване на проекти за измене-
ние и допълнение на действащото 
законодателство за транспонирането 
на Директива (ЕС) 2019/1023 за рам-
ките за превантивно преструктури-
ране, за опрощаването на задълже-
ния 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 преструкту-
рирането и несъстоятелността) 

Юни 
2020 г. 

Създадена е работна група със заповед 
№ ЛС-13-137 на 22.06.2020 г. на минис-
търа на правосъдието със задача да из-
готви  проекти за изменение и допълне-
ние в относимите нормативни актове с 
цел въвеждане в националното законо-
дателство на изискванията на Директива 
(ЕС) 2019/1023 за рамките за преван-
тивно преструктуриране, за опрощава-
нето на задължения и забраната за осъ-
ществяване на дейност, за мерките за по-
вишаване на ефективността на производ-
ствата по преструктуриране, несъстоятел-
ност и опрощаване на задължения и за 
изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 
в срок до 30 септември 2020г. Членове 
на работната група са представители от 
Върховния касационен съд, Висшия ад-
вокатски съвет, Юридическия факултет 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ и Министерството на правосъ-
дието.  

 

Работната група е провела седем заседа-
ния. 

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

Ноем-
ври 2020 
г. 

Установяване 
на гъвкави 
производства 
за насърчава-
не ефикас-
ността и за 
намаляване 
на забавяни-
ята и разхо-
дите на про-
изводствата 
по несъстоя-
телност. 

Изработени про-
екти за измене-
ние и допълне-
ние на относими 
нормативни ак-
тове, публику-
вани за общест-
вено обсъж-
дане. 
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1.2   Политики за подобряване на бизнес средата и реформа в пуб-
личната администрация 

1.2.1 Реформа в публичната администрация Бизнес среда и инвестиции 
(в т.ч. трети стълб от Плана „Юнкер“) 

 Обзор на изпълнението на политиката 

В областта на публичната администрация е изпълнена мярката „Подобряване качеството 
на политиките и нормативните актове чрез изготвяне на предварителни и последващи оценки 
на въздействието“ и в резултата на това са изготвени 12 цялостни предварителни оценки на въз-
действието, както и 20 последващи оценки на въздействието на различни закони. Мярката „По-
вишаване на качеството на административното обслужване“ също е изцяло изпълнена, като из-
мененията в Наредбата за административното обслужване влизат в сила от 1 януари 2021 г. За 
регламентирането на принципа „епизоди от живота“ се изпълнява проект по ППСР. По мярката 
„Подобряване на модела за структуриране на държавната администрация“ се реализира проект 
„Подкрепа за реформата на публичната администрация“, финансиран от също по ППСР. Всички 
резултати са готови и ще бъдат разгледани на редовно заседание на Съвета за административ-
ната реформа през м. декември 2020 г. Текущото изпълнение на мярката „Повишаване на качес-
твото на административното обслужване и намаляване на административната тежест“, основа-
ващо се на РМС № 704 от октомври 2018 г. е в размер на 1105 изпълнени мерки от общо 1566 
мерки (70,56%).  

Мярката „Стратегически документ с мерки за развитие на високоскоростна и свръхвисо-
коскоростна свързаност и изграждане на мрежи от 5-то поколение (5G)“ е изпълнена с приетото 
РМС № 555 от август 2020 г.  

 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Голяма част от посочените мерки в НПР са изпълнени и остават финални щрихи до пълното 
изпълнение на всички посочени ангажименти в документа.  
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 Табл.: Мерки, адресиращи Публична администрация  

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 октомври 2020 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието ѝ (след 31 октомври 2020 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Публична 
админист-
рация 

Подобряване 
качеството на 
политиките и 
нормативните 
актове чрез из-
готвяне на пред-
варителни и 
последващи 
оценки на въз-
действието 

Целта е да се повиши капацитетът на 
администрацията за изготвяне на ця-
лостни предварителни и последващи 
оценки на въздействието, да се нат-
рупа експертиза, опит, информация 
и данни, които да се използват при 
разработване на следващи оценки. 

  

В изпълнение на мярката се реали-
зира проект „За по-добро общест-
вено управление: институционализи-
ране на процеса по оценка на въз-
действието в държавната админист-
рация”, финансиран по ОПДУ. 

януари 
2020 г. 

Мярката е изпълнена. 

Изготвени са 12 цялостни предвари-
телни оценки на въздействието във 
връзка със следните закони и доку-
менти: 

1. Закон за автомобилните превози; 

2. Закон за адресния регистър; 

3. Закон за браншовите организации; 

4. Закон за биологичното разнообразие; 

5. Закон за електронните съобщения; 

6. Закон за електронното управление; 

7. Закон за лекарствените продукти в ху-
манната медицина; 

8. Закон за миграцията; 

9. Закон за насърчаване на заетостта; 

10. Закон за опазване на околната среда; 

11. Кодекс на социалното осигуряване; 

12. Проект на Концепция за прилагане 
на алтернативни подходи за регулиране 
на основни икономически сектори. 

 

Изготвени са 20 последващи оценки на 
въздействието на следните закони: 

1. Закон за филмовата индустрия; 

2. Закон за културното наследство; 

3. Закон за лечебните заведения; 

4. Закон за младежта; 

Мярката е изпълнена. октомври 
2020 г. 

Подобрено 
качество на 
политиките и 
норматив-
ните актове 

 

Повишен на 
капацитет в 
публичната 
администра-
ция за извър-
шване на 
предвари-
телна и пос-
ледваща 
оценка на 
въздействи-
ето на зако-
нопроекти и 
политики. 

Изготвяне на ця-
лостни предва-
рителни оценки 
на въздействи-
ето. 

 

Текуща стой-
ност: 0 за 2020 г. 

Целева стой-
ност: 10 цялос-
тни предвари-
телни ОВ. 

 

Отчетена стой-
ност: 12 цялос-
тни пред-вари-
телни ОВ (100 % 
от целевата). 

 

Изготвяне на ця-
лостни послед-
ващи оценки на 
въздействието. 

Текуща стой-
ност: 0 за 2020 г. 

Целева стой-
ност: 20 цялос-
тни последващи 
ОВ 

 

Отчетена стой-
ност: 20 послед-
ващи ОВ (100 % 
от целевата). 
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5. Закон за регистрация и контрол на зе-
меделската и горската техника; 

6. Закон за социалното подпомагане; 

7. Закон за семейните помощи за деца; 

8. Закон за здравето; 

9. Закон за закрила на детето; 

10. Закон за здравното осигуряване; 

11. Закон за дейностите по предоставяне 
на услуги; 

12. Закон за защита на потребителите; 

13. Закон за малките и средните предп-
риятия; 

14. Закон за туризма; 

15. Закон за администрацията; 

16. Закон за държавния служител; 

17. Закон за публичните финанси; 

18. Закон за държавната финансова инс-
пекция; 

19. Закон за общинския дълг; 

20. Закон за вътрешния в публичния сек-
тор. 

 

Публична 
админист-
рация 

Повишаване на 
качеството на 
административ-
ното обслуж-
ване 

Целта на мярката е да се повишат 
стандартите за качество на админис-
тративното обслужване, както и да 
се въведе устойчива практика за про-
учване и измерване удовлетворе-
ността на потребители на админист-
ративни услуги.  

Ще се изготвят Харти на клиента, на 
различни видове централни и тери-
ториални администрации, с по-ви-
соки собствени стандарти за качес-
тво на услугите. 

Следва да се направи външна обек-
тивна оценка на нивото на предлага-
ните административни услуги, от 

януари 
2020 г. 

Актуализирани са общите стандарти за 
качество на услугите чрез изменение в 
Наредбата за административното обс-
лужване. 

Регламентирани са задължителни ме-
тоди за обратна връзка от потребителите 
на услуги  

Проведени са обучения за прилагане на 
методите за обратна връзка. 

Изготвени са 5 Харти на клиента, на раз-
лични видове централни и териториални 
администрации, с по-високи собствени 
стандарти за качество на услугите. 

 

Мярката е изпълнена.  януари 
2021 г. 

Повишено ка-
чество на ад-
министратив-
ното обслуж-
ване. 

 

Подобрена 
система за 
обратна 
връзка от пот-
ребителите. 

Разработване на 
общи стандарти 
за качество на 
административ-
ното обслуж-
ване 

Текуща стой-
ност: 5 общи 
стандарта 

Целева стой-
ност: 15 общи 
стандарта 

 

Отчетена стой-
ност: 15 общи 
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гледна точка на гражданите и биз-
неса, като за целта се използва мето-
дът „таен клиент“. 

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

Актуализирана е Методологията за про-
учване и измерване удовлетвореността 
на потребители на административни ус-
луги. 

стандарта (100 
% от целевата). 

Публична 
админист-
рация 

Повишаване на 
качеството на 
административ-
ното обслуж-
ване 

Целта е да се реорганизират адми-
нистративните услуги, въз основа на 
принципа „епизоди от живота“. 

Следва да се актуализира каталогът с 
епизодите от живота, да се извърши 
реинженеринг на работните процеси 
на 5 от избраните епизоди, както и 
да се подготвят необходимите нор-
мативни промени. 

За изпълнение на мярката се реали-
зира проект „Подкрепа за реформата 
на публичната администрация“, фи-
нансиран от Програмата за подкрепа 
на структурни реформи към ЕК. 

януари 
2020 г. 

Актуализиран е каталогът на епизодите 
от живота. 

 

Извършен е реинженеринг на работните 
процеси за 5 избрани епизода. 

Съгласуване на новите процеси за изб-
раните 5 епизода с участващите инсти-
туции. 

 

Подготвяне на предложения за необ-
ходимите нормативни изменения. 

декември 
2020 г. 

Повишено ка-
чество на ад-
министратив-
ното обслуж-
ване. 

Регламентирани 
услуги от типа 
„епизоди от жи-
вота“ 

Текуща стой-
ност: 0 епизода 

Целева стой-
ност: 5 епизода 

Публична 
админист-
рация 

Подобряване на 
модела за струк-
туриране на 
държавната ад-
министрация 

Целта е да се оптимизира моделът 
за структуриране на държавната ад-
министрация, заложен в Закона за 
администрацията. 

Ще се извърши преглед на настоя-
щия модел, както и на отклоненията 
от общите принципи в ЗА, регламен-
тирани със специални закони. 

За изпълнение на мярката се реали-
зира проект „Подкрепа за реформата 
на публичната администрация“, фи-
нансиран от Програмата за подкрепа 
на структурни реформи към ЕК. 

януари 
2020 г. 

Извършен анализ на настоящия модел 
на структуриране на държавната адми-
нистрация, заложен в Закона за адми-
нистрацията. 

Изготвени предложения за подобряване 
на модела. 

Изготвени предложения за съобразя-
ване на отделните административни 
структури с общия модел в ЗА 

Съгласуване на механизъм за недопус-
кане на необоснования отклонения от 
модела. 

 

Съгласуване с отделните администра-
тивни структури на предложенията за 
съобразяването им с общия модел в 
ЗА 

декември 
2020 г. 

Подобрена 
структура на 
държавната 
администра-
ция 

Актуализиран 
модел на струк-
тура на държав-
ната админист-
рация. 

Бизнес 
среда 

Повишаване на 
качеството на 
административ-
ното обслуж-
ване и намаля-
ване на адми-
нистративната 
тежест 

Целта е да се намали администра-
тивната и регулаторната тежест за 
гражданите и бизнеса, чрез изпълне-
ние на мерки за подобряване на ад-
министративните услуги. 

 

януари 
2020 г. 

Прието РМС № 704 от октомври 2018 г., 
съдържащо 1566 мерки.  

Приет отчет за изпълнението на решени-
ето: 

1105 изпълнени мерки (70,56%), включи-
телно: 

Текущ мониторинг на мерките, които 
не са изпълнени, от Съвета за адми-
нистративната реформа. 

декември 
2020 г. 

Намалена ад-
министра-
тивна тежест 

Намаляване на 
общия брой ад-
министративни 
услуги в АР 

Текуща стойност 
(ТС): 2573 услуги 



46 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

За изпълнение на мярката е прието 
Решение 704 на МС от октомври 
2018 г. 

- намаление на общия брой на услу-
гите с 270; 

- въведено служебно събиране на 
информация за 248 услуги (вклю-
чително спазване на изискването 
за еднократно събиране и създа-
ване на данни, както и предоставя-
нето на административни услуги 
като вътрешни административни); 

- разширяване на каналите за дос-
тъп и предоставяне на възможност 
за комбинация на тези канали при 
заявяване и получаване на услугата 
– 80 услуги; 

- намаляване на изискваните доку-
менти от заявителите на услугата – 
60 услуги; 

- намаляване на срока за извърш-
ване на услугата – 32 услуги 

 

Целева стойност 
(ЦС): 2400 ус-
луги 

Отчетена стой-
ност: 2441 ус-
луги (76 % от це-
левата – нама-
ляване с 132 
при целево на-
маляване с 173 
на общия брой) 

Въвеждане на 
служебно съби-
ране на инфор-
мация 

ЦС: 50 услуги  

Отчетена стой-
ност: 248 услуги 
(100 % от целе-
вата) 

Намаляване на 
изискваните до-
кументи от зая-
вителите 

ЦС: 50 услуги. 

Отчетена стой-
ност: 60 (100 % 
от целевата) 
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1.2.2  Бизнес среда и инвестиции (в т.ч. трети стълб от Плана „Юнкер“) 

 Обзор на изпълнението на политиката 

Изготвянето на „Национална стратегия за насърчаване на МСП“ 2021-2027 е в етап на обществено обсъждане. В областта на обществените поръчки, 
значително променената среда налага да бъдат адресирани нови предизвикателства и приоритети, като се отчитат и актуалните тенденции в политиката 
на ЕС относно обществените поръчки. Предстои финализиране на работата по първоначалния проект на стратегията, след което да се инициира (през м. 
декември т.г.) провеждане на обществена консултация. Изграждането на платформата е на финален етап и тя вече е в експлоатация. Тъй като е отчетена е 
необходимост да се конкретизират задълженията на потребителите при работа с нея, през м. октомври т.г. в Народното събрание е внесен ЗИД на ЗОП, с 
който се предлага промяна в чл. 39а от ЗОП. Тя се състои в отмяна на ал. 2 (относно сроковете за разработване и въвеждане на различните функционалности 
на платформата) и въвеждане на две нови разпоредби. Задължителните за използване функционалности вече се осигуряват от ЦАИС ЕОП, а до края на 
годината следва да бъдат разработени и представени за одобрение и оставащите модули от етап 2, чието използване се предвижда да не е задължително. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Голяма част от посочените мерки в НПР са изпълнени и остават финални щрихи до пълното изпълнение на всички посочени ангажименти в доку-
мента. Към момента се идентифицира забавяне в изпълнението по двете мерки в областта на обществените поръчки. 
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Табл.: Мерки, адресиращи Бизнес среда 

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 октомври 2020 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието ѝ (след 31 октомври 2020 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бизнес 
среда 

„Бизнес наръч-
ник за МСП“ 

Актуализация и допълване на основ-
ните бизнес-процедури, описани в 
„Бизнес наръчник за МСП“. 

март 
2020 г. 

Подготовка документация и избор на 
изпълнител. 

Подготовка на актуална информация по 
отношение на процедурите, верифика-
ция и публикуване на интернет сайта на 
Министерството на икономиката 

2021 г. Необходи-
мите средс-
тва за осъ-
ществяване 
на дейността 
(70 000 лв.) 
са подаден в 
рамките на 
бюджета на 
МИ 

Брой посеще-
ния на интер-
нет страница 

Брой актуали-
зирани проце-
дури; 

Брой описани 
опростени пра-
вила. 

Бизнес 
среда 

Изготвяне на 
„Национална 
стратегия за на-
сърчаване на 
МСП“ 2021-2027. 

Изготвяне на анализ на МСП и раз-
работване на стратегия в дефинира-
ните приоритетни области: Предп-
риемачество; Достъп до пазари; 
Достъп до финансиране; Дигитали-
зация и умения; По-добро регули-
ране; Околна среда. 

2019 г. Изготвен е задълбочен анализ на състо-
янието на МСП.  

Изготвен е проект на Национална стра-
тегия за МСП 2021-2027 г.  

Проектът на Стратегия е разгледан на 
заседание на Консултативния съвет за 
насърчаване на МСП на 15.10.2020 г. 

Предстои обществено обсъждане на 
проекта на Национална стратегия за 
МСП 2021-2027 г. 

декември 
2020 г. 

Мярката се 
финансира 
изцяло от 
СПСР. 

Разработване 
на проучване и 
анализ; 

Изготвен про-
ект на Страте-
гия за периода 
2021-2027. 

Бизнес 
среда 

Надграждане на 
хоризонталните 
и централни сис-
теми на елект-
ронното управле-
ние. 

Надграждане на хоризонталните и 
централни системи на електронното 
управление във връзка с прилагане 
на Единния модел за заявяване, 
заплащане и предоставяне на елект-
ронни административни услуги за 
гражданите и бизнеса 

Дейности в обхвата на мярката: 

Дейност 3: Надграждане на систе-
мата за е-Автентикация (еАвт); 

Дейност 4: Надграждане на систе-
мата за е-Връчване; 

Дейност 5: Надграждане на систе-
мата за е-Плащане; 

2020 г. В изпълнение са следните дейности: 

Дейност 3. Надграждане на системата 
за е-Автентикация (еАвт) – проектът е в 
процес на изпълнение. Договор 
70/03.07.2019. Завършен е модулът за 
двуфакторна автентикация (2FA), разши-
рява се е-автентикация с нови възмож-
ности – автентикация с ПИН. 

Дейност 4. Надграждане на системата 
за е-Връчване – сключен договор за 
надграждане на системата за сигурно 
еВръчване 69/04.09.2020 

Дейност 5. Надграждане на системата 
за е-Плащане – Изготвена е Техническа 
спецификация, в експлоатация е функ-
ционалността за плащане. 

Дейност 7. Надграждане на RegiX – 
внедрена и въведена в експлоатация 

Предстоящо за изпълнение по дейнос-
тите: 

Дейност 3. Надграждане на системата 
за еАвтентикация (еАвт) 

- Реализиране на електронна иденти-
фикация на физически лица със 
средства за еИД, издадени от дос-
тавчици на идентификация на Дър-
жава членка (ДЧ) на ЕС  

- Реализиране на електронна иден-
тификация на система при взаимо-
действие система със система (S2S) 

- Реализация на Single Sign On (SSO), 
което ще предостави възможност на 
потребителите с еднократен вход да 
достъпва ресурси, които изискват 
еднакво ниво на осигуреност. 

2023 г. Очакваният 
ефект за по-
добряване на 
бизнес сре-
дата е в по-
сока на пред-
лагане на ка-
чествени, 
ефективни и 
леснодос-
тъпни ЕАУ от 
3-то и 4-то 
ниво  

Към настоя-
щия момент 
са реализи-
рани 345 ЕАУ, 
от които 181 
за централна 

В резултат на 
реализация на 
дейностите ще 
бъдат надгра-
дени 6 системи 
на електрон-
ното управле-
ние: системите 
за е-Автентика-
ция, е-Връч-
ване, е-Пла-
щане, между-
регистров об-
мен (Regix), 
единния портал 
egov.bg, чрез 
които гражда-
ните и бизнеса 
ще могат да за-
явят ЕАУ и да 
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Дейност 7: Надграждане на систе-
мата за междурегистров обмен 
(RegiX); 

Дейност 8: Надграждане на Единния 
портал за достъп до електронни ад-
министративни услуги (ЕПДЕАУ, 
egov.bg). 

Дейност 9: Надграждане на прото-
типа на Системата за е-Форми. 

нова версия 3.0 на Средата за междуре-
гистров обмен RegiX. По Договор 
22/20.03.2018 се изпълняват дейности, 
свързани с работоспособността на сис-
темата. 

Дейност 8. Надграждане на egov.bg – 
проектът е в процес на изпълнение. До-
говор 146/23.12.2019. 

Дейност 9.Надграждане на прототипа 
на Системата за е-Форми. 

- Интеграция между еАвт и Доставчик 
на идентификационни услуги, мо-
дул, изпълняващ двуфакторна иден-
тификация, интеграция с ЕПДЕАУ с 
цел предоставяне на специфична 
информация от системата за всеки 
потребител с профил в „Моят 
egov.bg“ 

- Интеграция с АИС за Упрвление на 
човешките ресурси в държавната 
администрация и ГРАО с цел про-
верка на потребителите. 

Дейност 4. Надграждане на системата Е-
връчване 

- Управление на достъпа до Систе-
мата за е-връчване на потребители 

- Интеграция на системата за е-връч-
ване със системата за е-автентика-
ция, Активна директория и PKI инф-
раструктура. 

- Оптимизиране на процесите по ре-
гистрация и създаване на профили 
на потребители; – регистрация на EU 
граждани, чрез eIDAS възела 

- Разширяване на функционалните 
възможности на Системата, свър-
зани със създаването на шаблони на 
съобщения. 

- Използване на Системата като тран-
спортна среда за обмен на елект-
ронни документи между админист-
рациите. 

- Разширяване на съществуващите 
или разработване на нови функци-
оналности, свързани със съхранени-
ето на документи с големи обеми, 
архивиране на документи след изти-
чане на определен срок от време, 
създаване на квоти за потребители, 
свързани с количество съхранявани 
документи, максимален единичен 
обем и общ обем на същите. 

- Повишаване на сигурността на съз-
даваните, обменяни и съхраня-вани 
в Системата съобщения и доку-
менти. 

Дейност 5. Надграждане на системата 
за е-Плащане.  

администра-
ция, 21 на об-
ластна адми-
нистрация и 
143 елект-
ронни адми-
нистративни 
услуги на об-
щинска ад-
министрация. 
Разработени 
са 451 елект-
ронни форми 
на услугите и 
съпътства-
щите доку-
менти.  

Присъеди-
нени са 72 
администра-
тивни струк-
тури. Осигу-
рена е въз-
можност за 
заявяване по 
електронен 
път на адми-
нистративни 
услуги за 54% 
от населени-
ето към об-
ластни адми-
нистрации и 
15% от насе-
лението към 
общински ад-
министра-
ции. 

За да е въз-
можно пре-
доставянето 
на ЕАУ от 3-то 
и 4-то ниво е 
необходимо 
всички сис-
теми от Един-
ния модел за 
заявяване, 
заплащане и 
предоставяне 
на елект-

плащат таксите 
към тях. 

Създаване на   
пълен набор от 
е-Форми към 
всяка една ЕАУ 
за различните 
администрации 
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- Системата е разширена като пред-
лага не само плащане през виртуа-
лен пост терминал на банката, която 
обслужва отделната администра-
ция, а и с по-универсален начин 
чрез epay. 

Дейност 7. Надграждане на RegiX – сис-
темата ще бъде надградена като 

- Добавяне на нови адаптери към ре-
гистри на държавната администра-
ция с включени справки 

- Разработване на нови справки/елек-
тронни административни услуги 
и/или промяна редизайн на същест-
вуващи 

- Добавяне на нови регистри на пър-
вични администратори на данни 

Дейност 8. Надграждане на egov.bg 

- Реализиране на централизирана 
система за управление на профили 
на гражданите, бизнеса и админист-
ративни органи и структури за дос-
тъп до услуги. 

- Преработване на Каталога на услу-
гите за изпълнение на изискванията 
на европейски регламенти и дирек-
тиви. 

- Създаване на работно пространство 
за потребителите и работно прост-
ранство за администрациите. 

- Разработване на функционалност за 
поддръжка в актуално състояние на 
съответствието между таксономията 
на ЕПДЕАУ (рубрики и подрубрики) 
и услугите, описани в Администра-
тивния регистър. 

- Изграждане на федерирани портали 
на централни, териториални, облас-
тни и общински организации в инф-
раструктурата на ЕПДАЕУ. 

- Ще бъдат актуализирани или създа-
дени нови шаблони на сайтове на 
администрациите – централни, вто-
ростепенни, третостепенни разпоре-
дители, общински и областни. 

 

ронни адми-
нистративни 
услуги да бъ-
дат интегри-
рани и да из-
пълняват биз-
нес проце-
сите, за които 
са предназ-
начени. 

В допълне-
ние систе-
мата за е-
връчване 
предоставя 
възможност 
за сигурна ав-
томатична 
комуникация 
между биз-
неса и адми-
нистрациите 
и бизнеса и 
гражданите. 

RegiX осигу-
рява възмож-
ност за из-
ползване 
данни от пър-
вичните ад-
министра-
тори на 
данни, което 
опростява 
процедурите 
и съкращава 
процеса за 
предоставяне 
на услуга и 
намалява ад-
министратив-
ната тежест. 

 

2)  

Дейност 3 – 
396 000 лв. 
БФП по ОПДУ 
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Дейност 9. В настоящия момент има из-
граден прототип на Системата за елект-
ронни форми, който е интегриран с 
ЕПДАЕУ, системата за сигурно елект-
ронно връчване и е-плащане. Има раз-
работени около 500 е-форми. Предстои 
да се изготви техническа спецификация 
с изисквания за надграждане на прото-
типа и да се проведе процедура по из-
бор на Изпълнител. 

Дейност 4 – 
504 000 лв. 
БФП по ОПДУ 

Дейност 5 – 
180 000 лв. 
БФП по ОПДУ 

Дейност 7 – 
972 000 лв. 
БФП по ОПДУ 

Дейност 8 – 
774 000 лв. 
БФП по 
ОПДУ. 

Общест-
вени по-
ръчки 

Стратегическо 
планиране  

Изготвяне на проект на национална 
стратегия за развитие на обществе-
ните поръчки през периода 2021-
2027 г. 

м. януари 
2020 г. 

Организирано е събиране на информа-
ция и мнения от основни заинтересо-
вани страни относно състоянието на об-
ществените поръчки в България, сте-
пента на изпълнение на действащата 
стратегия, основните проблеми и пре-
дизвикателства, както и приоритетите, 
целите и мерките, които следва да бъ-
дат включени в новата стратегия. Полу-
чените резултати са прегледани и ана-
лизирани от АОП. Изготвя се първонача-
лен проект на стратегия за периода 
2021-2027 г. 

Предвижда се след изготвяне на про-
екта да се организира неговото съгласу-
ване със заинтересованите страни и 
провеждане на обществена консулта-
ция чрез публикуване на проекта на 
www.strategy.bg и на интернет страни-
цата на АОП. 

м. декем-
ври 
2020 г. 

 Изготвен про-
ект на нацио-
нална стратегия 
за развитие на 
обществените 
поръчки през 
периода 2021-
2027 г. 

Общест-
вени по-
ръчки 

Въвеждане на 
електронни об-
ществени по-
ръчки. 

Разработване, внедряване и под-
дръжка на единна национална елек-
тронна уеб-базирана платформа: 
ЦАИС „Електронни обществени по-
ръчки“; доставка и инсталирано хар-
дуерно и комуникационно оборуд-
ване и базов системен софтуер (вкл. 
за Центъра за обслужване на кли-
енти); провеждане на обучения. 

м. януари 
2020 г. 

Модулите от етап 1, както и 4 модула от 
етап 2 са разработени, приети и пуснати 
в експлоатация. Считано от 1 януари 
2020 г., използването на ЦАИС ЕОП е за-
дължително за определени групи въз-
ложители, а от 14 юни 2020 г.– и за оста-
налите възложители. Предоставя се 
практическа помощ на ползвателите на 
системата, вкл. чрез създадения през 
2019 г. Център за обслужване на кли-
енти, а проведените през 2020 г. обуче-
ния са 189 (с общ брой на обучените 
лица – 2812). 

Предвижда се: 

- разработване, приемане и въвеж-
дане в експлоатация на оставащите 
модули от етап 2; 

- предоставяне на практическа по-
мощ на ползвателите на ЦАИС ЕОП, 
вкл. чрез Центърa за обслужване на 
клиенти. 

м. ноем-
ври 
2018 г. (за 
моду-
лите, 
включени 
в етап 1); 

м. декем-
ври 
2020 г. (за 
моду-
лите, 
включени 
в етап 2); 

м. декем-
ври 
2020 г. (за 
провеж-
дане на 
обучени-
ята) 

6 999 982.00 
лв., предоста-
вени като 
БФП по ОПДУ 

1/ Брой прове-
дени обучения 
- 187; 

2/ Брой обу-
чени лица - 
2537; 

3/ Въведена и 
функциони-
раща елект-
ронна уеб-бази-
рана плат-
форма: ЦАИС 
„Електронни 
обществени по-
ръчки“ – въве-
дени модули от 
Етап 1 на ЦАИС 
АОП; 

4/ Повишаване 
на прозрач-

http://www.strategy.bg/
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ността, ефек-
тивността и 
контрола върху 
разходваните 
чрез общест-
вени поръчки 
средства. 

Бизнес 
среда 

Стратегически 
документ с 
мерки за разви-
тие на високоско-
ростна и свръх-
високоскоростна 
свързаност и изг-
раждане на 
мрежи от 5-то 
поколение (5G) 

 

Приемане на мерки, които да гаран-
тират достъп на гражданите и биз-
неса до мрежи с много висок капа-
цитет. Очаква се 5G мрежите да са 
неколкократно по-бързи от 4G – в 
размер от сегашните няколко де-
сетки мегабита до (потенциално) 
1000 мегабита в секунда или 

в пъти по-бързо от средностатисти-
ческите кабелни Интернет връзки. 

2018 г. - Извършени дейности като подго-
товка за актуализиране на Нацио-
налния план за широколентова инф-
раструктура за достъп от следващо 
поколение: 

-  Разработена е платформа Единната 
информационна точка (ЕИТ) в рам-
ките 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 съответст-
вие с изискванията на Закона за 
електронните съобщителни мрежи 
и физическата инфраструктура. 

- Изготвена е и публикувана инфор-
мация относно предлагането на ши-
роколентов достъп до интернет на 
територията на страната – Списък на 
„белите и сиви зони“. Изготвената 
интерактивна карта, както и под-
робна информация за използваната 
методика са достъпни на вече функ-
циониращата Единна информаци-
онна точка в раздел "Широколентов 
достъп" 
https://sipbg.gov.bg/SIP.Experts/publi
c/eit/bbMapping_bg.htm 

-  извършена е актуализация на Наци-
оналния план за широколентова ин-
фраструктура за достъп от следващо 
поколение. При актуализацията е 
извършен мониторинг на планира-
ните инвестиции, с цел осигуряване 
на достъп на гражданите от Съюза 
до мрежи с много висок капацитет.  

- С РМС № 555 от 2020 г. е приет 
Актуализиран план за широко-
лентова инфраструктура за дос-
тъп от следващо поколение  

Мярката е изпълнена. юни 
2020 г. 

В рамките на 
утвърдените 
разходни та-
вани 

Изготвен стра-
тегически доку-
мент 

https://sipbg.gov.bg/SIP.Experts/public/eit/bbMapping_bg.htm
https://sipbg.gov.bg/SIP.Experts/public/eit/bbMapping_bg.htm
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„Свързана България“ Актуализи-
раният план очертава стъпките 
за осигуряване на цифрова инф-
раструктура за предоставяне на 
разнообразни услуги. Мерките 
предвиждат подобряване на 
достъпа до високоскоростен ин-
тернет в по-слабо населените 
региони и развитие на високос-
коростния мобилен интернет в 
страната. От ключово значение 
за цифровизацията на българс-
ката икономика и обществени 
услуги ще бъдат инвестициите за 
въвеждане на мобилни мрежи 
от пето поколение. В плана е по-
сочена необходимостта от целе-
насочени инвестиции в техноло-
гично развитие, завършване на 
необходимата инфраструктура и 
гарантирана мрежова и инфор-
мационна сигурност. 

- РМС № 555 и Актуализирания план 
са обнародвани в ДВ, бр. 72 от 14. 
08. 2020 г. 
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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 2019 2020 

Заетост на населението 
на възраст 20-64 г. 

63.5% 65.1% 67.1% 67.7% 71.3% 72.4% 75.0% 76% 

Заетост за населението 
на възраст 55-64г. 

47.4% 50.0% 53.0% 54.5% 58.2% 60.7% 64.4% 53% 

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

21.8% 17.7% 14.4% 12.2% 9.9% 8.3% 6.9% 7% 

Инвестиции в НИРД в % 
от БВП 

0.64% 0.79% 0.95% 0.77% 0.74 0.76 0.84(п) 1.5% 

Дял на енергията от ВИ 
в брутното крайно 
енергийно потребление 

18.9% 18.1% 18.3% 18.8% 18.7% 20.5%  16% 

Повишаване на енер-
гийната ефективност 

17.48% 13.65% 10.17% 11.58% 8.33%   25% 

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

5.8% 5.7% 6.4% 7.2% 7.2% 8.1%  10% 

Недопускане увелича-
ване нивата на парни-
кови газове (GHG) из-
вън 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 преждевре-
менно напусналите об-
разователната система 

12.5% 12.9% 13.4% 13.8% 12.7% 12.7% 13.9% 11% 

Дял на 30-34 годишните 
със завършено висше 
образование 

29.4% 30.9(пр)% 32.1% 33.8% 32.8% 33.7% 32.5% 36% 

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

(спрямо 2008 г., 
1 632 120 души ) 

1 527 534 1 578 254 1 585 808 1 638 680 1 665 255 1 550 797 1 586 181 -260 
000 

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 2020 г. програми и мерки. За периода май-октомври е осигурена заетост за 13 853 лица 
и обучение на 11 355 лица. Мярката за подкрепата за работодателите с цел запазване на зае-
тостта на работниците и служителите в условията на извънредно положение и извънредна епи-
демична обстановка е от важно значение за запазване на нивото на заетост на населението в 
групите на възраст 20-64 г., което през 2019 г. бе 75% и страната бе на път да изпълни крайната 
цел от 76% за 2020 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. За периода януари - октомври 
2020 г. са издадени общо 23 сертификата по реда на ЗНИ, с общ прогнозен размер на инвести-
циите 716.2 млн. лв. и 3 252 нови работни места. 

По операция „Равни шансове“ е удължен крайния срок за изпълнение с една година до 
декември 2021 г., което се дължи на усложнената епидемична обстановка и наложената соци-
ална изолация. По този начин ще се осигури по-цялостно и качествено изпълнение на дейнос-
тите по проекта. 

Продължава изпълнението на мерки, свързани с обучение през целия живот. Тяхната цел 
е свързана с осигуряване на ефективно координирано взаимодействие на всички заинтересо-
вани страни при разработването и провеждането на политики за увеличаване на участието на 
населението в дейности за учене през целия живот и за общ напредък в сектора за учене на 
възрастни. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Изпълняваните активни политики на пазара на труда имаха положителен ефект върху със-
тоянието и развитието на пазара на труда в периода до избухването на пандемията, което се 
потвърждава от добрите тенденции в предкризисния период. В настоящата обстановка основно 
предизвикателство се очертава навременното подобряване на цифровите умения на работната 
ръка, с оглед на реорганизация на икономическите дейности в условията на извънредна епиде-
миологична ситуация, както и протичащата цялостна цифрова трансформация на икономичес-
ките процеси в глобалната икономика. 
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Табл.: Национална цел за заетост  

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 октомври 2020 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълнени-

ето ѝ (след 31 октомври 2020 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заетост  Улесняване на 
професионални-
те преходи на 
безработни и за-
ети лица и осигу-
ряване на ак-
тивна подкрепа 
за заетост на без-
работни лица.  

Предоставяне на посреднически ус-
луги за намиране на работа. Изгот-
вяне на индивидуален план за дейс-
твие на всяко безработно лице с 
конкретни действия за включване в 
обучение и/или заетост по програми 
и мерки, както и в заетост на несуб-
сидирано свободно работно място.  

януари 
2019 г. 

Изготвяне на индивидуален план за 
действие на всяко безработно лице до 1 
месец от регистрацията в бюрото по 
труда с конкретни действия, подпома-
гащи прехода от безработица към зае-
тост, съобразно индивидуалните пот-
ребности на лицата.  

В резултата от началото на годината до 
20.10. 2020 г. е осигурена заетост на 
216 489 безработни лица, за 194 718 от 
които тя е на първичен пазар. 

Осигуряване на активна подкрепа на 
безработни и заети лица при осъществя-
ване на професионалните преходи.  

декември 
2020 г.  

26 млн. лв.  Брой безра-
ботни лица, уст-
роени на ра-
бота на първи-
чен пазар – 189 
хил.  

Активна политика 
на пазара на 
труда 

 

Изпълнение на  

НПДЗ 2020 г.  

Програми и мерки за насърчаване 
създаването на заетост за групи в не-
равностойно положение на пазара 
на труда.  

януари 
2020 г 

От 01.05.2020 г. до 30.09.2020 г. по прог-
рами и насърчителни мерки от ЗНЗ, в за-
етост са включени 8 150  лица, а в обуче-
ние 8 837 лица. 

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

декември 
2020 г. 

68,9 млн. лв.  13 853 безра-
ботни лица, 
включени в зае-
тост и 11 355 
лица, включени 
в обучение . 

Мерките в изпъл-
нение на Нацио-
нален план за из-
пълнение на Ев-
ропейската га-
ранция за мла-
дежта и мерките  

Реализиране на Програма "Старт на 
кариерата", мерки по ЗНЗ насочени 
към младежи до 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 

 

януари 
2020 г 

От 01.05.2020 г. до 30.09.2020 г. по мер-
ките, насочени към младежи до 29 г. 
възраст, в заетост са включени 69 лица. 

Изпълнение на подкрепящи мерки, на-
сочени към устройване на пазара на 
труда на безработни младежи до 29 го-
дини. 

декември 
2020 г.  

3,7 млн. лв.  Заетост на 560 
младежи 

Мерки в подк-
репа за изпълне-
ние на Национа-
лен план за из-
пълнение на Ев-
ропейската га-
ранция за мла-
дежта и мерките 

Операция „Младежка заетост”  

 

2015 г. От началото на изпълнението на схемата 
до момента са сключени 14 951 дого-
вора на проектаобща стойност 105,6 
млн. лв.До този момент в заетост са 
включени общо 25 887 безработни 401 
лица до 29-годишна възраст (от тях –  

Продължава насочването на лица, 
сключването на договори с вече одоб-
рени работодатели и допълнителни спо-
разумения след приключване срока на 
договорите за стажуване, както и обра-
ботване на подадени от страна на рабо-
тодатели, искания за плащане по про-
екта. 

 

2023 г.  ОПРЧР 

Бюджет –  

117 439  109 
лв. 

 

Изразход-
вани средства 

1.Безработни 
лица до 29 г. 
вкл.– най-малко 
26 720 

Към момента 
25 887 (96% из-
пълнение на 
индикатора) 
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 6 079 в стажуване и 19 322 в обучение 
по време на работа.). Останали при съ-
щия работодател, след обучение или 
стажуване 

 13 191, от тях 1 712 лица са били вклю-
чени в стажуване по проекта и остават 
на работа при същия работодател (т.нар. 
стимули). 

За отчетния период са включени в зае-
тост 2 078 безработни лица до 29-го-
дишна възраст (от тях –  

208 в стажуване и 1 870 в обучение по 
време на работа.  

Като реално изплатените средства от КБ 
за периода възлизат на – 8,3 млн. лв. 

от КБ:                  
89 985 836,17  
лв. 

 

Верифици-
рани средс-
тва:                         
81 510 304,72 
лв. 

2. Брой лица 
включени в ста-
жуване при ра-
ботодател – 8 
297 

Към момента 6 
135 (74% изпъл-
нение на инди-
катора) 

3. Брой лица 
включени в обу-
чение по време 
на работа при 
работодател – 
18 423 

Към момента 
19 752 (107 % 
изпълнение на 
индикатора) 
720 

Мерки в подк-
репа за изпълне-
ние на Национа-
лен план за из-
пълнение на Ев-
ропейската га-
ранция за мла-
дежта и мерките 
- ОПРЧР 

Операция „Обучения и заетост за 
младите хора” 

 

2015 г. От началото на изпълнение на схемата е 
осигурена заетост на 23 306 лица, от ко-
ито 594 лица с трайни увреждания, по 
Компонент II, на проекта. От тях в дирек-
тна заетост са включени 21 569 лица, в 
заетост след преминато обучение са 
включени 2 328 младежи. 

За отчетния период има 10 нововклю-
чени лица и са изразходвани 1 722 
750,73 лв. по действащи договори с ра-
ботодатели. 

Продължават дейностите по организа-
ция и управление на проекта по дейст-
ващи договори с работодатели. Обра-
ботване на подадени от страна на рабо-
тодатели искания за плащане по про-
екта. 

2023 г. ОПРЧР 

Бюджет общо 
- 115 854 936 
лв. 

Изразходва-
ните средства 
до момента 
са 80 731 
695,70 лв, ко-
ето е 69,68 % 
от бю-
джета.115 
854 936 

Безработни 
участници от 15 
до 29 г. – 23 170 
170. 

Изпълнение до 
момента - 21 
832, което е 

94,23 % 

Безработни 
лица с трайни 
увреждания от 
15 до 29 г. –  

Изпълнение до 
момента – 750, 
което е 375% 

 

 

594 
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Интегриране на 
продължително 
безработните и 
икономически 
неактивни лица в 
заетост.- ОПРЧР 

 

Операция „Обучения и заетост“ 2015 г. От началото на изпълнение на схемата е 
осигурена заетост на 19 814 лица, от ко-
ито 9 474 лица с трайни увреждания - по 
Компонент II по проекта. От тях 18 369 
лица в директна заетост саи 1 445 вклю-
чени 18 415 лица, в заетост след вече 
преминато обучение са включени 1 445 
лица. 

За отчетния период в директна заетост 
са включени 237 лица.  

Изразходвани средства от КБ за периода 
са 30 млн лв. 

Внесени за верификация средства: 46, 
42 млн. лв. 

Верифицирани средства: 35, 17 млн. лв. 

Няма неверифицирани средства. 

 1. Обработване на вече подадени от 
страна на работодатели и ДОб, искания 
за плащане по схемата. 

 2. Извършва се оценка за допустимост 
на безработни лица по втория етап на 
схемата. 

 3. Подготовка на ИМП 25 за изплатените 
средства през м. септември на прибли-
зителна стойност 3 млн. лв. 

 

2023 г. ОПРЧР 

Изразход-
вани средства 
- 169 
375 242,17 лв,  
Верифици-
рани средс-
тва -162 млн. 
лв.  

 

Включени неак-
тивни и безра-
ботни лица над 
29г.-19 860 

(125 % изпълне-
ние на индика-
тора) 

Неактивни и 
безработни 
лица с трайни 
увреждания 
над 29 г. – 9 520 
(112 % изпълне-
ние на индика-
тора)– 7 400. 

19 814  

Неактивни и 
безработни 
лица с трайни 
увреждания 
над 29 г. – 9474 

Подобряване 
достъпа до па-
зара на труда за 
хората с уврежда-
ния – изпълнение 
по ОПРЧР 2014–
2020 

Операция „Подкрепа за лицата с ув-
реждания” 

2017 г. В рамките на Компонент I се сключиха 5 
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 цен-
търа за лица с увреждания и техните се-
мейства, включително с тежки множест-
вени увреждания.  

Изпълнение на проектните дейности. 2023 г. ОПРЧР 

15,9 млн. лв. 

Очаква се в опе-
рацията да бъ-
дат включени 
840 хора с ув-
реждания над 
18 г. 

 Операция „Равни шансове” 2017 г.  Сключени са 13 договора на стойност 4,7 
млн. лв. 

От началото на изпълнението на опера-
цията са включени общо 1900 лица в 
рамките на 10 проекта. 

Изпълнение на проектните дейности. 

 

2021 г. 

 

ОПРЧР 

8 млн. лв. 

 

Деца, вкл. с ув-
реждания – 
250; Хора с ув-
реждания над 
18 г. – 1200 

Деца, вкл. с ув-
реждания – 
331; 

 Хора с увреж-
дания над 18 г. 
– 1524 
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 Операция „Социални предприятия 
за лицата с психични разстройства и 
интелектуални затруднения“ 

Целта е да се осигурят ресурси и фи-
нансиране за организиране на дей-
ности за създаване на защитена ра-
ботна среда на принципа на социал-
ните предприятия, насочени към ли-
цата с психични разстройства и инте-
лектуални затруднения,. 

2019 г. Сключени са 4 договора на обща стой-
ност 535 359,35 лв. 

Изпълнение на проектните дейности 2023 г. ОПРЧР 

3 млн. лв. 

Неактивни или 
безработни 
участници – 200 

Насърча-
ване на ин-
вестиции, 
създаващи 
работни 
места във 
високотех-
нологич-
ните сек-
тори и в ра-
йоните с 
висока без-
работица 

Финансови сти-
мули за създа-
ване на работни 
места в предпри-
ятия в сектори с 
висока добавена 
стойност. 

Издаване на сер-
тификати за клас 
инвестиция и 
приоритетен про-
ект по ЗНИ. 

 

Отпускане на финансови средства за 
прилагане на насърчителните мерки 
по ЗНИ, вкл. за частично възстановя-
ване на разходите за осигуровки на 
работодателя за разкритите нови ра-
ботни места. 

януари 
2018 г. 

За периода 01.01-31.12.2019 г. са изда-
дени 31 сертификата по реда на ЗНИ, 
предвиждащи разкриването на 2911 
нови работни места. 

Инвестициите по сертифицираните про-
екти са на обща стойност 420,5 млн. лв. 

От всички сертифицирани проекти 12 са 
във високотехнологични производства и 
услуги. 

От общия брой проекти, 25 са извън Со-
фия. В периода януари - октомври 2020 
г.  са издадени общо 23 сертификата по 
реда на ЗНИ, с общ прогнозен размер на 
инвестициите 716.2 млн. лв. и 3 252 
нови работни места. От тях 11 сертифи-
ката са издадени през първите 4 месеца 
на годината (за 216,2 млн. лв. и 2241 
р.м.), а за периода май – октомври 2020 
г. са изададени 12 сертификата с прогно-
зен размер на инвестициите 500 млн. лв. 
и 1011 нови работни места.    

В периода май-октомври 2020 г. за при-
лагане на насърчителни мерки са склю-
чени договори с 3 дружества, чиито про-
екти предвиждат инвестиции в размер 
на  89.97 млн. лв. и 1095 работни места. 

За периода 1 януари. 2020 – 31 декем-
ври 2022 г. е планирано да бъдат серти-
фицирани 78 проекта по ЗНИ на обща 
стойност от 1482 млн. лв., предвиждащи 
създаване на 2730 нови работни места. 

За периода 1 януари. – 31 декември 
2020 г. е планирано да бъдат сертифици-
рани 24 проекта по ЗНИ на обща стой-
ност от 456 млн. лв., предвиждащи съз-
даване на 840 нови работни места. 

В рамките на 2020-2022 г. е планирано 
предоставянето на насърчителни мерки 
на 44 от сертифицираните проекти с общ 
обем на инвестициите от 855 млн. лв., 
предвиждащи създаването на 1 755 
нови работни места.  

В рамките на 2020 г. е планирано пре-
доставянето на насърчителни мерки на 
14 от сертифицираните проекти с общ 
обем на инвестициите от 266 млн. лв., 
предвиждащи създаването на 490 нови 
работни места. В периода ноември-де-
кември се очаква да бъдат сключени 14 
договора с планирани инвестиции в раз-
мер на 317.61 млн. лв. и 2 477 работни 
места. 

2022г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

1/ Ръст на ин-
вестициите и 
заетостта във 
високотехно-
логичните 
сектори и в 
районите с 
висока безра-
ботица; 

2/ Постъпле-
ния в бю-
джета под 
формата на 
платени да-
нъци и осигу-
рителни и 
здравни 
вноски. 

 

3/ Влияние 
върху при-
ходната част 
на бюджета – 
ефект от из-
пълнението 
на т.1 и т.2; 
Влияние 
върху разход-
ната част на 
бюджета – до 
размера на 
планирания 
по ЗНИ бю-
джет (до 
9 млн. лв.). 

1/ Коефициент 
на заетост в 
сектори с ви-
сока добавена 
стойност (про-
мяна) – 5,5 % 
ръст през 
2022 г. спрямо 
2019 г.; 

2/ Дял на ново-
създадени ра-
ботни места в 
сектори с ви-
сока добавена 
стойност 
(като % от 
всички новосъз-
дадени работни 
места по серти-
фицирани по 
ЗНИ проекти) – 
77%. 
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Приложи-
мост на 
професио-
налното 
образова-
ние и 
обучение 
за пазара 
на труда 

Насърчаване на 
обучението по 
специалности с 
очакван недостиг 
от специалисти 
на пазара на 
труда и обучени-
ето по STEM про-
фесии 

1.Прилагане на условията на ПМС № 
111 от 2018, изменено и допълнено 
с ПМС № 352 от 2018 и ПМС № 1 от 
2020 за стимулиране на обучението 
по защитени от държавата специал-
ности и специалности с очакван не-
достиг на специалисти на пазара на 
труда чрез допълнително финанси-
ране на паралелки 

2018/201
9 

В план- приема за 2020/2021 се прилагат 
списъците по ПМС №1 от 2020 

Осъществен прием за учебната 
2020/2021 година с приоритет към спе-
циалностите с очакван недостиг от спе-
циалисти на пазара на труда и STEM про-
фесиите 

В процес на изготвяне е ПМС за прие-
мане на актуализирани списъци със за-
щитените от държавата специалности от 
професии и специалностите  от профе-
сии, по които е налице очакван недостиг 
от специалисти на пазара на труда за 
учебната 2021/2022 година 

Осъществен план-прием за учебната 
2020/2021 година с приоритет към спе-
циалностите с очакван недостиг от спе-
циалисти на пазара на труда и STEM про-
фесиите 

Стартирал процес на актуализация на 
списъците със защитените специалности 
и специалностите с очакван недостиг на 
специалисти на пазара на труда за учеб-
ната 2021/2022 г. 

септем-
ври 2020 

Държавен 
бюджет 

Брой паралелки 
със специал-
ности с очакван 
недостиг от спе-
циалисти и 
брой ученици в 
STEM професии 

Брой ученици 
от първи гимна-
зиален етап, 
учещи в специ-
алности с не-
достиг от специ-
алисти на па-
зара на труда и 
в защитени спе-
циалности 

Подкрепа за ду-
алната система 
на обучение 

Въвеждането на дуалната система 
на 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". 

2020 г.  Сключен договор за изпълнение на про-
екта между МОН и ИА ОПНОИР. 

Основни дейности: 

1. Дейности в подкрепа на училищата, 
осигуряващи дуална система на обуче-
ние  

2. Дейности в подкрепа на образовател-
ната система  

3. Дейности в подкрепа на учениците, 
участващи в дуална система на обучение  

4. Дейности в подкрепа на работодате-
лите  

5. Дейности в подкрепа на родителите. 

2023 г. 24,5 млн. лв. Брой професио-
нални гимна-
зии/училища с 
паралелки за  

професионална 
подготовка,  

въвели дуална 
система на обу-
чение-147 

Отчетени стой-
ности на инди-
катора: 0 

Ученици вклю-
чени в дуална 
система на обу-
чение-9 800 

Отчетени стой-
ности на инди-
катора: 0 

Политика 
за учене 
през целия 
живот 

Формиране на 
политика за 
учене през целия 
живот 

Разработване и приемане на опера-
тивните документи за изпълнение 
на Националната стратегия за учене 
през целия живот за периода 2014–
2020 г. (НСУЦЖ) 

2020 г. Разработени 6 бр. отчети за изпълнени-
ето на ежегодните планове за действие, 
приети съответно за периода 2014-
2018 г. в изпълнение на НСУЦЖ 

Разработени 7 бр. планове за действие 
периода 2014-2019, приети от МС в из-
пълнение на НСУЦЖ 

Разработен отчет за изпълнението на 
План за действие за 2019 г. в изпълне-
ние на НСУЦЖ – публикуван на интернет 
страницата на МОН 

https://www.mon.bg/bg/143  

 

2020 г. Държавен  
бюджет 

Повишаване на 
участието на на-
селението на 
25-64 навър-
шени години в 
образование и 
обучение от 
1,7% през 

https://www.mon.bg/bg/143
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Разработен План за действие за 2020 г. в 
изпълнение на НСУЦЖ, публикуван на 
интернет страницата на националния ко-
ординатор за учене на възрастни 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/Action_pl
an_2020-NationalStrategyLLL_2014-
2020_ISNCUV.pdf 

Приет от Министерския съвет План за 
действие за 2020 г. в изпълнение на 
НСУЦЖ 

2012 г. на по-
вече от 5% през 
2020 г. – целева 
стойност 

Изпълне-
ние на при-
оритетите 
на Евро-
пейската 
програма 
за учене на 
възрастни 

Осигуряване на 
взаимодействи-
ето на заинтере-
сованите страни в 
сектора за учене 
на възрастни и 
условия за пови-
шаване качест-
вото на полити-
ката и популяри-
зиране на уче-
нето през целия 
живот (УЦЖ) 

Формулиране на пътища и мерки за 
повишаване на уменията на възраст-
ните, както и разработване на пред-
ложения за развитие на сектора до 
2030 г. 

Оценка на въздействието на полити-
ката за учене на възрастни, провеж-
дана в периода 2014–2020. Форму-
лиране на нови цели и мерки; пре-
поръки за следващия програмен пе-
риод 2021–2027 г.  

2020 г. Изградени и функциониращи структури, 
обединени в Национална платформа 
„Обединени за ученето на възрастни“ 
(НПОУВ):  

Координационен съвет (КС) на НПОУВ; 

Организирани и проведени на 2 работни 
срещи на Съвета: 9 юли 2020 г., гр. Тър-
говище и на 8 октомври 2020 г. в гр. Габ-
рово 

 

Национална координационна група за 
УЦЖ (НКГУЦЖ); 

Организирано и проведено заседание 
на НКГУЦЖ – 2 март 2020 г. гр. София за 
планиране на всички процеси, свързани 
с политиките за УЦЖ и за учене на въз-
растни 

 

Областни координационни групи за 
УЦЖ; 

Организирани и проведени 2 бр. ра-
ботни срещи за оказване на подкрепа с 
областните координационни групи за 
УЦЖ в Бургас (5.03.2020г.) и Търговище 
(8.07.2020г.) 

 

Национална мрежа от институции и ор-
ганизации за образование и обучение 
на възрастни 

Разработен първи вариант на проект на 
„Методическо ръководство за монито-
ринг и оценка на политиката в сектора 
за учене на възрастни 

 

Разработване на Оценка на въздействи-
ето на политиката за учене на възрастни, 
провеждана в периода 2014–2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областни координационни групи за 
УЦЖ; 

8 бр. работни срещи за оказване на под-
крепа с областните координационни 
групи за УЦЖ 

 

2021 г. Проект № 
614188-EPP-1-
2019-1-BG-
EPPKA3-AL-
AGENDA  

„Национал-
ните коорди-
натори в из-
пълнение на 
Европейската 
програма за 
учене на въз-
растни”  

Общ размер 
на финансо-
вите средс-
тва: 222 490 
евро (от ко-
ито:  
55 622,50 - 
национално 
съфинанси-
ране и 166 
667,50 -от ЕК) 

Програма 
Еразъм +. 

Повишаване на 
участието на на-
селението на 
25-64 навър-
шени години в 
образование и 
обучение от 
1,7% през 
2012 г. на по-
вече от 5% през 
2020 г.  

 

1 бр. актуализи-
рано методи-
ческо ръководс-
тво 

 

1 брой оценка 
на въздействи-
ето на полити-
ката за УЦЖ 

 

300 участници в 
Националните 
дни за УЦЖ. 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/Action_plan_2020-NationalStrategyLLL_2014-2020_ISNCUV.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Action_plan_2020-NationalStrategyLLL_2014-2020_ISNCUV.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Action_plan_2020-NationalStrategyLLL_2014-2020_ISNCUV.pdf
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Разширяване и надграждане на Мре-
жата чрез включване на нови институ-
ции и организации за членове на Мре-
жата 

 

 

Провеждане на Национални дни за УЦЖ 
през 2020 и през 2021 г. 

Организирани и проведени Национал-
ните дни за учене през целия живот Габ-
рово 2020 (7-9 октомври, гр. Габрово и 
близо 150 участника, предвид разпрост-
ранението на COVID 19) 

Повишаване на 
професионалната 
компетентност на 
заинтересова-
ните страни в 
сектора за учене 
на възрастни 

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

2020 г. Организиран и проведен от Национал-
ното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE 
на 1 семинар за добри практики за 
учене на възрастни (8 юли2020 г. гр. Тър-
говище). 

 

Изпълнение на Работната програма през 
2020 г. на НЗП на EPALE, вкл. подготовка 
на актуализирането й за 2021 г. с оглед 
разпространението на COVID 19. 

 

Общ брой на публикациите в EPALE от 
България (към 30.09.2020 г.): 90, вкл. 27 
ресурса, 5 съобщения в календара, 46 
блог поста и 12 новини. 

 

Разработени и публикувани са 9 бр. ме-
сечни бюлетина (януари-септември) на 
EPALE, вкл. и на интернет страницата на 
националния координатор за учене на 
възрастни. 

Организиране и провеждане на един се-
минар за добри практики за учене на 
възрастни до края на 2020 г. 

 

 

Организиране и провеждане на една 
конференция на европейско ниво, про-
ведена съвместно с други национални 
звена за подкрепа на EPALE 

 

Достигане на конкретен общ брой на 
публикациите в EPALE от България – 
след актуализиране на Работната прог-
рама през 2021 г. на НЗП на EPALE, с ог-
лед разпространението на COVID 19 

 

Разработени и публикувани 3 бр. ме-
сечни бюлетина (октомври-декември) 
на EPALE, вкл. и на интернет страницата 
на националния координатор за учене 
на възрастни. 

2020 г. Проект № 
604378-EPP-1-
2018-1-BG-
EPPKA2-
EPALE-NSS 
,EPALE Нацио-
нални звена 
за подкрепа 
(НЗП)” в из-
пълнение на 
Споразуме-
ние № 2018 – 
2315 / 001 — 
001 между 
МОН и 
ИАОАК към 
ЕК 

Общ размер 
на финансо-
вите средс-
тва: 246 хил. 
евро (от ко-
ито: 49,2 хил. 
– национално 
съфинанси-
ране и 196, 8 
хил. – от ЕК). 

Повишаване на 
участието на на-
селението на 
25-64 навърше-
ни години в об-
разование и 
обучение от 
1.7% през 
2012 г. на по-
вече от 5% през 
2020 г. – целева 
стойност 

Текущи стой-
ности: 

за 2017: 2,3 % 

за 2018: 2,5 % 

за 2019 – 2,0 % 

най-малко 150 
бр. публикации 
в EPALE от Бъл-
гария 

1 семинар за 
добри практики 
за учене на въз-
растни 

1 бр. конферен-
ция на евро-
пейско ниво 
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2.1 Национална цел за НИРД 

 Обзор на изпълнението на политиката 

Продължава развитието и инвестирането в развитието на иновационната инфраструктура 
като мярката „Развитие на иновационна инфраструктура“ е изпълнена. В рамките на програмата 
са създадени 10 партньорства между предприятия и научноизследователски институции. По 
мярката „Насърчаване на иновациите в предприятията“ за периода 2014–2020 г. по ОПИК са под-
крепени над 576 проекта, за които е предвидено близо един милиард лева финансиране. В об-
ластта на подобряване на научноизследователската инфраструктура, 14 проекта от мярката за 
„Изграждане на мрежа от центрове за върхови постижения и центрове за компетентност и раз-
витие на върхови и пазарно ориентирани научни изследвания“ са в процес на изпълнение. До 
края на 2020 г. предстои стартиране на следващите етапи от изпълнението на проектите, с което 
ще се премине към по-активно използване на новоизградената и модернизирана инфраструк-
тура и ще продължи назначаването на изследователските екипи, предвидени да осъществяват 
научни изследвания и развойна дейност в рамките на центровете.  

С ПМС 256 от септември 2020 г. е одобрено създаването на Държавна агенция за научни 
изследвания и иновации, с което ще се осигури преструктуриране на модела за финансиране на 
фундаментални и приложни научни изследвания. Предстои одобряване на концепция и подго-
товка на промени в ЗННИ с цел операционализирането на новата структура.  

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Наблюдава се забавяне при изпълнението на част от мерките и съпътстващите ги проекти, 
което може да бъде отдадено на ограничения в бюджета и непредвидени обстоятелства по из-
пълнението на проектите. 

Налице е промяна в крайния срок за приемане на ЗИД на ЗННИ от юни 2020 г. на декември 
2021 г., която е свързана с предстоящи инициативи на ниво ЕС по отношение на Европейското 
научно пространство. 
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Табл.:  Национална цел за НИРД  

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 октомври 2020 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието ѝ (след 31 октомври 2020 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Иноваци-
онна инф-
раструк-
тура 

Развитие на ино-
вационна инф-
раструктура. 

Създаване и развитие на технологи-
чен парк „София Тех Парк“. 

2014 г. Финално отчитане на дейностите по из-
пълнение на фаза II на проекта за изг-
раждане на София Тех Парк на стойност 
12,3 млн. лв. 

В резултат на изпълнението на проекта 
са постигнати следните резултати: 

• Брой предприятия, подкрепени от Со-
фия Тех Парк - Подкрепeни са 33 старти-
ращи иновативни предприятия, като им 
е предоставена финансова помощ, чрез 
субсидиран наем в размер на 50% от па-
зарната стойност; 

• Предприятия, които използват ус-
луги/помещения на НТП - през периода 
множество компании (вкл. стартиращи) 
използват услуги, предоставени от лабо-
раторния комплекс на София Тех Парк, 
управляван от Сдружението за научно-
изследователска и развойна дейност ; 

• Брой предприятия, които си сътрудни-
чат с научноизследователски институ-
ции - изградени са 10 партньорства с 
представители на български техноло-
гични компании, с които са развити ино-
вативни технологични решения и нови 
продукти и услуги; 

• създаден е интерактивен музей „Тех-
ноМеджик Ленд“, който фунционира ак-
тивно от 2017 г. 

Мярката е изпълнена като се очаква до-
пълнителна подкрепа по отношение на 
научноизследователската инфраструк-
тура по линия на Програмата за научни 
изследвания, иновации и дигитализация 
за интелигентна трансформация 2021-
2027 г 

2023 г. За периода 
2014–2020 г. 
по ОПИК ще 
бъдат пре-
доставени 
12,3 млн. лв. 
БФП. 

1/ Дял на ино-
вативните 
предприятия (% 
от общия бр.) – 
базова стойност 
(2012 г.) – 27,4, 
целева стой-
ност (2023 г.) – 
30.4. 

2016 г. – 27,2  

2/ Разходи за 
иновации, ко-
ито не са резул-
тат от НИРД (% 
от оборота) – 
базова стойност 
(2012 г.) – 0,49, 
целева стой-
ност (2023 г.) – 
0,63. 

2016 г. – 0,47 

 Насърчаване на 
иновациите в 
предприятията 

Подкрепа за разработване и внедря-
ване на иновации в предприятията; 

Развитие на сътрудничеството 
между предприятията и научните 
среди; 

2012 г. По процедура „Подкрепа за разработ-
ване на иновации от стартиращи предп-
риятия“ в процес на изпълнение е 1 до-
говор, a 77 договора с БФП на стойност 
26,67 млн. лв. са успешно приключили. 

По процедура „Развитие на клъстери в 
България“ изпълнението на договорите 

Изпълнение на сключените договори. 2023 г. За периода 
2014–2020 г. 
по ОПИК ще 
бъдат пре-
доставени 
890 млн.. лв. 
БФП 
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Финансиране на проекти за обнов-
ление и усъвършенстване на техно-
логиите в предприятията; 

Въвеждане на нови ИКТ-базирани 
услуги; 

Подкрепа за съществуващи и ново-
създадени клъстери, вкл. иноваци-
онни клъстери. 

е приключило като успешно са приклю-
чили 27 договора с общ размер на изп-
латената БФП 14,9 млн. лв.  

По процедура „Разработване на продук-
тови и производствени иновации“ в про-
цес на изпълнение са 104 договора с 
размер на БФП 42,4 млн. лв., а 39 дого-
вора са успешно приключили с размер 
на изплатените средства 20,99 млн. лв.  

По процедура „Развитие на иноваци-
онни клъстери“ “ са сключени 13 дого-
вора с общ размер на БФП от 15,08 млн. 
лв.  

По процедура „Подобряване на произ-
водствения капацитет в МСП“ в изпъл-
нение са 316 договора, а 3 са приклю-
чили като общият размер на БФП от 
137,56 млн. лв.  

Подкрепа 
за инова-
ционно-
внедрител-
ска дей-
ност 

Съфинансиране 
на изпълнението 
на научноизсле-
дователските и 
развойни про-
екти по Нацио-
налния иноваци-
онен фонд 

Пряката цел на Фонда е да се на-
сърчи реализацията на научноизсле-
дователски развойни проекти, ини-
циирани и реализирани в предприя-
тията, с цел разработване на нови 
или усъвършенствани продукти, 
процеси или услуги, насочени към 
засилване на икономическата ефек-
тивност, повишаване на иноватив-
ния потенциал и технологичното 
равнище на предприятията, увели-
чаване на частните инвестиции за 
тях, повишаване динамиката на ино-
вативните процеси. 

Юни 2019 На 26.06.2019 г. беше открита 10-та кон-
курсна сесия на НИФ и през м. ноември 
2019 г. се подписаха с бенефициерите 
22 бр. договори за предоставяне на БФП 
в рамките на обявената сесия в размер 
на 5,5 млн. лв. Класираните проектни 
предложения попадат в тематичните об-
ласти на Иновационната стратегия за ин-
телигентна специализация. 12 проектни 
предложения попадат в тематична об-
ласт „Информатика и информационни и 
комуникационни технологии“, а 9 в те-
матична област „Мехатроника и чисти 
технологии“. Останалите проекти са в 
тематични области „Индустрия за здра-
вословен живот и биотехнологии“ и 
„Нови технологии в креативните и рек-
реативните индустрии”. 

През 2019 г. в процес на изпълнение и 
мониторинг са и 23 броя договора от 9-
таконкурсна сесия на НИФ, като догово-
рената БФП за тях е в размер на  
5,2 млн. лв. 

Обявена е 11-та конкурсна сесия по 
НИФ. Получени са 98 предложения. 

Декември 
2020 

Необходи-
мите средс-
тва за осъ-
ществяване 
на дейността 
(5,5 млн. лв.), 
в рамките на 
бюджета на 
МИ 

Брой сключени 
договори 

Брой изпъл-
нени договори 

Подобря-
ване на на-
учноизсле-
дователс-

Повишаване на 
капацитета на на-
учните организа-
ции и трансфера 
на знания към 

Изпълнение на Националната пътна 
карта за научна инфраструктура и 
допълване на нови научни комп-
лекси с регионално и европейско 
значение. 

Декември 
2019 г. 

С Решение на 44-то НС от 07.06.2017 г. е 
приета Националната стратегия за раз-
витие на научните изследвания в Репуб-
лика България 2017 – 2030 г. С РМС 

Финансирани за изграждане и функцио-
ниране 14 инфраструктури през 
2018/2019 г. – 10,7 млн. лева 

декември 
2022 г. 

Изграждане 
на съвре-
менна научна 
инфраструк-
тура 

Бр. подкрепени 
научни инфрас-
труктури; 

Бр. участия в 
паневропейски 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ката инф-
раструк-
тура  

икономиката и 
обществото. 

№354/29.06.2017 г. е приета актуализи-
рана Национална пътна карта за научна 
инфраструктура. 

Постановление № 306/05.12.2019 г. 

Актуализираната НПКНИ е на публично 
обсъждане и междуведомствено съгла-
суване.  

Предстои одобряване от МС и финанси-
ране на проекти от НПКНИ за периода 
2020-2021 г. 

Финансирани 16 инфраструктури през 
2019/2020 г. – 22,5 млн. лева 

Членски внос за участие в европейски 
научни инфраструктури – 9,3 млн. 
лева/година  

Изпълнение на втори етап на финанси-
раните обекти от НПКНИ и неговото от-
читане.  

Независима международна оценка на 
проектни предложения за актуализация 
на НПКНИ. 

2020 г. – 
22,5 млн. лв. 

инфраструк-
тури. 

 Изграждане на 
мрежа от цент-
рове за върхови 
постижения и 
центрове за ком-
петентност и раз-
витие на върхови 
и пазарно ориен-
тирани научни 
изследвания 

 

Изпълнява се проект по ОП НОИР 
със следните цели: 

Изграждане и развитие на центрове 
за върхови постижения 

Изграждане и развитие на центрове 
за компетентност 

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

2018 г. 1.Изпълнение на 4 проекта по проце-
дура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане 
и развитие на центрове за върхови пос-
тижения“ 

2.Изпълнение на 10 проекта по проце-
дура BG05M2OP001-1.002„Изграждане и 
развитие на центрове за компетентност“ 

Бюджетът на сключените договори по 
двете процедури е 371 млн. лева.  

На този етап финансовото изпълнение 
на проектите за ЦВП и ЦК е 21, 32 %.  

Назначени са всички екипи за управле-
ние на проектите. 

Доставено и модернизирано е оборуд-
ването, предвидено за закупуване и 
осъвременяване по проектите. 

Общият размер на средствата, предви-
дени за строителство по двете проце-
дури е 38,6 млн. лв., като към момента 
са приключили изпълнението си дого-
вори за строителство на обща стойност 
6,7 млн. лв. (17%), а в процес на изпъл-
нение са договори на стойност 29,3 млн. 
лв.  

 

 

 

3. Изпълнение на 2 проекта по проце-
дура за Допълваща подкрепа за българ-
ски научни организации с одобрени 

Очаква се до края на 2020 г. да се пос-
тигне 33% от финансовото им изпълне-
ние или 122 448 413лева от общо дого-
ворените 371 055 796,35 лева. 

Продължава сключването на договори 
за услуги, доставки и строителни дей-
ности. Продължава доставянето на науч-
ноизследователско оборудване и мо-
дернизиране на инфраструктурата.  

В следващите етапи от изпълнението на 
проектите ще се премине към по-ак-
тивно използване на новоизградената и 
модернизирана инфраструктура. Ще 
продължи и назначаването  на изследо-
вателските екипи, предвидени да осъ-
ществяват научни изследвания и раз-
война дейност в рамките на центровете, 
съгласно описаната в проектите „Страте-
гическа програма за развитието на науч-
ноизследователската и развойна дей-
ност“. 

 

Декември 
2023 г. 

Подобряване 
качеството и 
капацитета 
на научнотех-
нологичната 
инфраструк-
тура и разви-
тие на вър-
хови и па-
зарно-ориен-
тирани на-
учни изслед-
вания; 

 

Повишаване 
участието на 
български из-
следователи 
и научни ор-
ганизации в 
международ-
ното сътруд-
ничество 

 

Брой нови изс-
ледователи в 
подпомогна-
тите субекти-70 

Верифицирани 
стойности на 
индика-
тора:47,56 

Брой изследо-
ватели, рабо-
тещи в подоб-
рени инфраст-
руктурни 
обекти за на-
учни изследва-
ния-100 

Верифицирани 
стойности на 
индикатора: 
56,79 

Новопостроени 
инфраструк-
турни комп-
лекси в ЦВП и 
ЦК-4 

Отчетени стой-
ности на инди-
катора: 4, 83 

Съвместни на-
учноизследова-
телски проекти, 
разработени 
между центро-
вете (ЦВП и ЦК) 
и бизнеса-40 
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проекти по програма хоризонт 2020 
одобрени критерии от КН) на стойност 
59,2 млн. лева по ОПНОИР. 

Верифицирани 
стойности на 
индикатора- 2 

Изследователи, 
обучени чрез 
международно 
сътрудничес-
тво-32  

Отчетени( стой-
ности на инди-
катора: 0 

Научноизследо-
вателски орга-
низации и уни-
верситети, учас-
тващи в между-
народни техно-
логични иници-
ативи и мрежи 
за научни изс-
ледвания—8 

Отчетени стой-
ности на инди-
катора: 0 

Развитие 
на човеш-
кия потен-
циал, зает с 
научни изс-
ледвания, 
насърча-
ване на на-
учното и 
предприе-
маческото 
образова-
ние и ин-
тердисцип-
линарни 
умения 

Повишаване на 
капацитета на на-
учните организа-
ции и ВУ по отно-
шение развитие 
на човешкия по-
тенциал, зает с 
научни изследва-
ния 

Изпълнение на национална прог-
рама „Млади учени и постдокто-
ранти“ 

Изпълнение на Национална прог-
рама „Петър Берон и НИЕ“ 

Изпълнение на Национална прог-
рама ВИХРЕН 

2018 г. 

2019 г. 

По Националната програма „Млади 
учени и постдокторанти“ са подбрани и 
финансирани общо 17 бенефициенти на 
база постигната висока интензивност на 
научната продукция през последните 3 
години. Финансирането по програмата е 
в размер на 5 млн. лв. на година. В про-
цес на одобрение са представените 
междинни отчети за втората година, 
след което процедура по одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на 
МОН за осигуряване на средства в раз-
мер на 5 млн. лв. за трета (последна) го-
дина. 

РМС 577/17.08.2018 г. 

РМС 658/14.09.2018 г.  

ПМС 102 02.05.2019 г.  

Стимулиране на млади учени да про-
веждат висококачествени фундамен-
тални и иновационни научни изследва-
ния по актуални теми и да развиват сът-
рудничество с учени от други сектори и 
страни чрез осигуряване на конкурентни 
възнаграждения. 

Изпълнение на конкурсни процедури на 
ФНИ за финансиране на програмите 
„Петър Берон и НИЕ“ и ВИХРЕН 

Декември 
2021 г. 

Създаване на 
ново поколе-
ние високок-
валифици-
рани специа-
листи, заети с 
качествена 
научноизсле-
дователска 
дейност, от-
говорна към 
обществото 

2020 г. – 
7,5 млн. лв.  

Брой подкре-
пени млади 
учени и пост-
докторанти 

Брой изпълня-
вани проекти  

Науката в 
полза на 
общест-
вото и ико-
номиката  

Решаване на 
важни общест-
вени предизвика-
телства чрез кон-
солидиране на 
научен капацитет 

Изпълнение на Национални научни 
програми 

2019 г. РМС 577/17.08.2018 г. 

РМС 658/14.09.2018 г. 

Предстоящо до края на м. ноември е от-
читане на втория етап от изпълнението 

Изпълнение на втория етап на ННП в об-
ласти като ниско въглеродна енергия, 
здравословни храни и биотехнологии, 
електронно здравеопазване, културно-

Декември 
2022 г. 

2019/2020 г. – 
10,128 млн. 
лева 

Бр. изпълнение 
научни задачи 
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и концентрация 
на ресурси  

на ННП и предоставяне на средствата за 
третата година. 

В процес на актуализиране са ННП по от-
ношение удължаване сроковете за из-
пълнение, добавяне на допълнителна 
дейност по програмата по околна среда, 
свързана с изпълнение на задачи по На-
тура 2000, както и прецизиране на инди-
каторите на ННП с цел успешното им 
постигане. 

Предстои внасяне за разглеждане от МС 
на актуализираните ННП. 

Предстои подписането на допълнителни 
споразумения за финансиране на дей-
ностите по ННП за 2021 г. 

историческо наследство, околна среда и 
др.  

Комуникационна 
стратегия и наци-
онален план за 
отворена към об-
ществото и ико-
номиката наука  

Популяризиране на научите пости-
жения чрез Разработва се план за 
изграждане на национален портал и 
хранилище за отворена наука. 

2019 г. В процес на разработка  

През месец април 2020 г. е представен 
изградения национален портал за отво-
рена наука. Провеждат се обучения за 
използване на централизираното храни-
лище към портала за съхраняване на 
публикации на автори от НО и ВУ. Пор-
талът е на адрес bpos.bg 

Изпълнение на комуникационни дейст-
вия 

Изграждане на национален портал за 
отворена наука 

Декември 
2021 г. 

Повишена по-
пулярност на 
научната дей-
ност; 
1,57 млн. лв. 

Бр. събития; 

Бр. статии на 
отворен достъп 

Развитие 
на нацио-
налния на-
учен потен-
циал за из-
граждане 
на устой-
чива 
връзка об-
разование-
наука-биз-
нес, като 
основа за 
развитие 
на иконо-
мика, бази-
рана на 
знанието 

Модернизация 
на структурата и 
управлението на 
финансирането 
на фундамен-
тални и при-
ложни научни из-
следвания  

Преструктуриране на модела за фи-
нансиране на фундаментални и при-
ложни научни изследвания, в т.ч. 
създаване на нова Агенция за насър-
чаване на научните изследвания 

2019 г. Подготвена концепция за изменения в 
ЗННИ. 

Държавната агенция за научни изслед-
вания и иновации е одобрена с ПМС № 
256 от 14.09.2020 г. Подготвя се устройс-
твен правилник. 

Одобряване на концепция; подготовка 
на ЗИД на ЗННИ 

Декември 
2021 г.  

Подобряване 
на модела на 
управление, 
финансиране, 
оценка и от-
читане на 
постигнатите 
резултати 

Законодателно 
утвърдена нова 
структура 
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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 сключените договори 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 ат-
мосферата и за енергийната ефективност в предприятията. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност и на енергийните спестявания в ин-
дустрията и в сградния сектор са неразделна част от плановете и усилията за преход към ниско-
въглеродна икономика в ЕС. За постигането на националната цел за повишаване на ЕЕ с 25% до 
2020 г., както и на бъдещите по-амбициозни цели на страната и ЕС в тази област, ключово значе-
ние ще има съгласуваността на изпълнението на ЕСИФ за 2014-2020 г. и предстоящите действия 
по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. 

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 

Продължава изпълнението на Инвестиционна програма за климата (ИПК) на Националния 
доверителен екофонд (НДЕФ), като са постигнати следните резултати: намаляване на енергопот-
реблението в 105 обекта в т.ч.: 38 училища, 20 детски ясли и градини, 15 административни 
сгради, 8 читалища, 6 обществени сгради, 5 университета, 7 здравни служби, 3 улични осветле-
ния и 3 общински болници, със спестени емисии на парникови газове в размер на 762 211 
tCO2eq. Предстои окончателно приемане на изпълнението на шест проекта по ИПК. Очакваните 
спестявания на емисии на парникови газове е 31 299 tCO2eq. 

До момента по Програма “Микропроекти за климата“ на НДЕФ са реализирани четири 
проекта за “меки“ мерки, 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 
към изменението на климата. В напреднала фаза са други два проекта – за подмяна на освети-
телни тела и котелна инсталация в обществени сгради. Продължава изпълнението на още седем 
проекта – три за инфраструктура и четири за мерки за адаптация към изменението на климата. 

В рамките на отчетния период е изготвен Закон за изменение и допълнение на Закона за 
енергията от възобновяеми източници с цел транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 
2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

От съществено значение ще бъде участието на страната в преговорните процеси, подго-
товката и изпълнението на националните политики за намаляване на равнището на емисии на 
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парникови газове особено в контекста на инициативите на международно ниво (Парижкото спо-
разумение ,Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, предложението на ЕК „Зе-
лена сделка“, Механизма за възстановяване и устойчивост и Механизма за справедлив преход). 
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Табл.: Национални цели по пакет „Климат-енергетика“  

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 октомври 2020 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието ѝ (след 31 октомври 2020 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оползотво-
ряване на 
енергията 
от възоб-
новяеми 
източници 

Закон за измене-
ние и допълне-
ние на Закона за 
енергията от въ-
зобновяеми из-
точници 

Транспониране на изискванията на 
Директива (ЕС) 2018/2001 за насър-
чаване използването на енергия от 
възобновяеми източници 

2020 г. Сформирана междуведомствена ра-
ботна група 

Изготвен законопроект 2021 г. Не е необхо-
димо финан-
сиране 

Изготвен зако-
нопроект 

Подобря-
ване на ЕЕ 

 

Повишаване на 
енергийната 
ефективност в 
предприятията 
чрез ЕСИФ. 

Предоставяне на подкрепа за инвес-
тиции в енергоспестяващи техноло-
гии и производството на енергия от 
ВИ и СМР на производствените 
сгради. 

2012 г. По процедура „Енергийна ефективност 
за МСП“ в процес на изпълнение са 3 
договора с БФП на стойност 3 млн. лв., а 
423 договора с БФП на стойност 
303,73 млн. лв. успешно са приключили. 

По процедура „Повишаване на енергий-
ната ефективност в големи предприя-
тия“ в процес на изпълнение са 9 дого-
вора, с БФП на стойност 15,596 млн. лв., 
а 52 договора са приключили с изпла-
тени средства в размер на 90,74 млн. лв. 

Изпълнение на сключените договори. 2023 г. За периода 
2014–2020 г. 
по ОПИК ще 
бъдат пре-
доставени 
466 млн. лв. 
БФП. 

 

Енергийна ин-
тензивност на 
икономиката 
(промяна) – ба-
зова стойност – 
0,471 (2012 г) 
т.н.е. на 1000 
евро БВП 
(2010=100) и 
0,449 (2014 г.), 
целева стой-
ност (2023 г) – 
0,423. 

2017 г. – 0,425 

2018 г. – 0,414 

Обследване и 
сертифициране 
на сгради за об-
ществено обс-
лужване с РЗП 
над 250 м2 

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

2016 г. За отчетния период са обследвани и 
сертифицирани 79 сгради.. 

Обследване за ЕЕ и сертифициране на 
всички сгради за обществено обслуж-
ване в експлоатация с разгъната застро-
ена площ над 250 м2. 

2020 г. Подобряване 
на ЕЕ. Заинте-
ресованите 
министерс-
тва, ведомс-
тва и други 
държавни 
структури ще 
осигурят из-
пълнението 
на мярката 
със средства 
в рамките на 
утвърдените 
им бюджети 
за съответ-
ната година. 

Обследвани и 
сертифицирани 
сгради за об-
ществено обс-
лужване с РЗП 
над 250 м2 
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Мерки за пови-
шаване на енер-
гийната ефектив-
ност и намаля-
ване на вредните 
емисии в атмос-
ферата 

Интегриран градски транспорт: Изг-
раждане на транспортна инфраст-
руктура. Доставка на превозни сред-
ства. Развитие на нови маршрутни 
линии. Насърчаване на алтерна-
тивни форми на транспорт. 

Внедряване на мерки за ЕЕ в сгра-
ден фонд – жилищни сгради, адми-
нистративни сгради на държавната и 
общинската администрация и на сту-
дентски общежития. 

2015 г. По ПО 1 са сключени 15 бр. ДБФП за по-
добряване на системите на градския 
транспорт на обща стойност 260 млн. лв. 
Приключил е 1 проект на стойност 6,4 
млн. лв. 

По ПО 1 са сключени 48 бр. ДБФП за ЕЕ в 
жилищни и административни сгради на 
обща стойност 83,7 млн. лв., като до мо-
мента са приключили 21 договора на 
стойност 35,1 млн. лв. 

По ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефек-
тивност в опорни центрове в перифер-
ните райони“ са сключени 222 бр. ДБФП 
за ЕЕ в жилищни и административни 
сгради на обща стойност  211,5  млн. лв. 
Приключили са общо 159 бр. ДБФП на 
стойност 132 млн. лв. 

Изпълнение на проекти по ОПРР 2014–
2020 в рамките на ПО 1 „Устойчиво и ин-
тегрирано градско развитие“ – за интег-
риран градски транспорт и мерки за ЕЕ в 
сграден фонд. 

Изпълнение на проекти по ОПРР 2014–
2020 в рамките на ПО 2 „Подкрепа за 
енергийна ефективност в опорни цент-
рове в периферните райони“ – за про-
екти за внедряване на мерки за ЕЕ в 
сграден фонд. 

2023 г. ОПРР 2014–
2020 – 
279,8 млн. лв. 
за градски 
транспорт; 

 

ОПРР 2014–
2020 – 
661 млн. лв. 
за ЕЕ в сгра-
ден фонд. 

1/ Намаляване 
на количество 
на фини пра-
хови частици в 
градовете (ба-
зова стойност 
1,79 μg/m3, це-
лева стойност 
1,57 μg/m3; 

2/ За градски 
транспорт: 
очаквано го-
дишно намаля-
ване на емиси-
ите на парни-
кови газове – 
целева стой-
ност 2 972,87 
тонове CO2 
екв.; 

текуща стой-
ност – 190 то-
нове CO2 екв. 

3/ Бр. домакин-
ства, преми-
нали в по-горен 
клас на енерго-
потребление – 
целева стой-
ност – 8 806, 
постигнато до 
момента 5 405 
бр..; 

4/ Понижаване 
на годишното 
потребление на 
първична енер-
гия от общест-
вените сгради – 
стойност 81 921 
680,00kWh/г. , 
постигнато до 
момента 63 760 
159,03 kWh/г. 
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Намалява-
не на еми-
сиите на 
парникови 
газове 

Ефективно при-
лагане на евро-
пейската поли-
тика по измене-
ние на климата. 

Провеждане и участие в прегово-
рите на европейско ниво във връзка 
с функционирането на Европейската 
схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) и 
прилагане на ЕСТЕ.  

 

Инвестиции в дейности за намаля-
ване на емисиите на парникови га-
зове извън ЕСТЕ. 

2013 г. Обявена покана по програма ООСКП за 
набиране на проектни предложения за 
прилагане на технологии и изпълнение 
на пилотни проекти за внедряване на 
технологии за смекчаване и адаптиране 
към климатичните промени. Получените 
проектни предложения са в процес на 
оценка.  

Обявена покана по програма ООСКП за 
набиране на проектни предложения за 
провеждане на образователни кампа-
нии по отношение на климатичните про-
мени в училищата. Получените проектни 
предложения са в процес на оценка. 

Със средства от постъпления от тръж-
ните продажби в рамките на ЕСТЕ се фи-
нансира Инвестиционната програма за 
климата (ИПК) на Националния довери-
телен екофонд (НДЕФ), като са постиг-
нати следните резултати: 

Реализирани мерки за намаляване на 
енергопотреблението в 105 обекта в 
т.ч.: 38 училища, 20 детски ясли и гра-
дини, 15 административни сгради, 8 чи-
талища, 6 обществени сгради, 5 универ-
ситета, 7 здравни служби, 3 улични ос-
ветления и 3 общински болници, със 
спестени емисии на парникови газове в 
размер на 762 211 tCO2eq. 

Предстои окончателно приемане на из-
пълнението на шест проекта по ИПК. 
Очакваните спестявания на емисии на 
парникови газове е 31 299 tCO2eq. 

Закупени 23 електрически и 7 хибридни 
превозни средства, както и 3 изцяло 
електрически превозни средства, кате-
гория L7e с допълнителен прикачен ин-
вентар. Спестените емисии на парни-
кови газове са в размер на 3 540 tCO2eq. 

Предстои закупуването на още 10 елект-
рически превозни средства (ЕПС), от ко-
ито: 1 бус категория М1 (6+1 места), 7 
ЕПС категория М1 – леки автомобили и 
1 ЕПС категория L7e.Реализирани са че-
тири проекта за “меки“ мерки по Прог-
рама “Микропроекти за климата“ (ПМК) 
на НДЕФ: 

- Изготвяне на Национално съобще-
ние към РКООНИК; 

Участие на България в преговорния про-
цес на европейско ниво по приемането 
на предложение на ЕК за „Закон за кли-
мата“ (Climate Law).  

 

 

Стартиране на проект по програма Опаз-
ване на околната среда и климатични 
промени“ на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространс-
тво 2014-2021 г. (ООСКП) за изпълнение 
на иновативни мерки за намаляване на 
въздействието и адаптиране към клима-
тичните промени в българските общини. 

 

Сключване на договори за изпълнени-
ето на одобрените проекти по двете по-
кани по програма ООСКП. 

Отворена девета покана за набиране на 
формуляри за кандидатстване по Схе-
мата по ИПК на НДЕФ за насърчаване из-
ползването на електрически превозни 
средства от държавните институции и 
общинските администрации. 

Отворена втора покана за набиране на 
проекти в рамките на ПМК на НДЕФ. 

 

Осигуряване на финансови средства за 
финансиране на нови възможности за 
устойчивото ползване на минерални 
води с цел оползотворяване на топлин-
ната енергия на минералните води и 
като резултат – директно или индирек-
тно намаляване на емисиите на парни-
ковите газове по инвестиционната прог-
рама „Минерални води“ (ИПМВ) на 
НДЕФ. 

 

2020 г. Спестени 
емисии на 
парникови га-
зове в резул-
тат на проек-
тите по ИПК. 

Спестени 
емисии на 
парникови га-
зове в резул-
тат на проек-
тите по 
ИПМВ. 

1/ Изпълнени 
проекти по ИПК 
и ПМК и ИПМВ; 

2/ Приети нор-
мативни актове. 
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- Прогнозен общ енергиен баланс на 
Република България за периода 
2021-2030 г. и с хоризонт до 2050 г.; 

- Адаптиране на горите в Югозападно 
държавно предприятие към измене-
нието на климата; 

Един проект е за изграждане на малка 
инфраструктура, водещ до директно на-
маляване на емисиите на парникови га-
зове: 

- Повишаване на енергийната ефек-
тивност на вътрешното осветление в 
административната сграда на Ми-
нистерство на финансите. 

В напреднала фаза на изпълнение са 
два проекта за изграждане на малка ин-
фраструктура,  водещи до директно на-
маляване на емисиите на парникови га-
зове: 

- Община Черноочене – подмяна на ос-
ветителни тела в две детски гра-дини, 
четири училища и една адми-нистра-
тивна сграда. 

- Община Свищов  –  подмяна на ко-
телна инсталация в Първо българско 
народно читалище. 

В процес на изпълнение са още седем 
проекта: три проекта за изграждане на 
малка инфраструктура с директен ефект 
за намаляване на емисии на парникови 
газове  и четири проекта за “меки“ 
мерки за адаптация към изменението  
на климата. 
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2.3 Национална цел за образование 

2.3.1 Национална цел: Дял на преждевременно напусналите образова-
телната система от 11% до 2020 г. 

 Обзор на изпълнението на политиката 

В рамките на отчетния период е прието изменение и допълнение в Закона за предучилищ-
ното и училищното образование (обн. ДВ, бр. 82/18.09.2020 г.), с което е въведено задължително 
предучилищно образование за децата на 4 г., като промяната следва да влезе в сила след осигу-
ряване на условия от съответната община , но не по-късно от 2023-2024 г. Промените в Закона 
за предучилищното и училищното образование от м. септември 2020 г. предвиждат и промени 
по отношение на подкрепата за личностно развитие, в т.ч. и заниманията по интереси. В зависи-
мост от спецификата си подкрепата може да се осъществява по решение на директора на инсти-
туцията присъствено и/или в електронна среда от разстояние, включително и синхронно, чрез 
използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.  

Продължава изпълнението на мярката, свързана с „Механизма за съвместна работа на ин-
ституциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължи-
телна предучилищна и училищна възраст“, като предстои обобщаване и анализиране на инфор-
мацията от РУО за резултатите от работата на екипите за обхват, както и изготвянето на доклад. 
Продължава изпълнението на мерки по ОП НОИР за „Активно приобщаване в системата на пре-
дучилищно образование“, „Подкрепа за успех“, както и мярката за „Подобряване на материал-
ната база в образователни институции“ по ОП РР. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Продължават усилията за подобряването на условията за въвеждане и развитие на приоб-
щаващо 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 об-
разователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 
Въпреки усилията от последните години, постигнатите резултати все още не позволяват за дос-
тигането на националната цел от 11%, поради което е наложително разширяването и ускорява-
нето на мерките за предотвратяване на отпадането на ученици. 

 

2.3.2 Национална цел: Дял на 30-34 годишните със завършено висше об-
разование – 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 образова-
ние 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 док-
торанти за 2020 г. и 2021 г., а по мярката „Поддържане и усъвършенстване на Рейтингова сис-
тема на висшите училища – фаза 1“ през м. ноември 2020 г. се публикува третата актуализирана 
класация на РСВУ за 2020 г. 

Работата по създаването на условия за взаимовръзка между образованието с бизнеса про-
дължава. 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 непрекъснатото повишаване на качеството 
на предлаганото образование чрез изпълнението на заложените мерки в областта на полити-
ката. Освен това се работи за постоянно усъвършенстване и развитие на системите за оценяване, 
както и подобряване на условията за развитие на академичния състав. Въпреки това, делът на 
населението на възраст 30-34 години завършило висше образование не се е увеличил значи-
телно и все още е под националната цел от 36 % и далеч от средната стойност за ЕС от 40,7 %. 
Все още се наблюдават големи различия и 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 националната цел няма да 
бъде изпълнена, което не следва да води до обезкуражаване за предприемане на допълнителни 
усилия в тази посока. 
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Табл. : Национална цел „Дял на преждевременно напусналите образователната система от 11% до 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 октомври 2020 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието ѝ (след 31 октомври 2020 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Политики 
за намаля-
ване дела 
на преж-
девре-
менно на-
пусналите 
училище от 
11% до 
2020 г.  

Осъществяване 
на политиките и 
мерките по План 
за 2018-2020 г. за 
изпълнение на 
Стратегията за 
намаляване дела 
на преждевре-
менно напусна-
лите образова-
телната система 
(2013-2020). 

Въвеждане на задължително преду-
чилищно образование от 4-годишна 
възраст. 

Януари 
2020 г. 

Прието е изменение и допълнение в За-
кона за предучилищното и училищното 
образование (обн. ДВ, бр. 82/18.09.2020 
г.), с което е въведено задължително 
предучилищно образование за децата 
на 4 години, като промяната следва да 
влезе в сила след осигуряване на усло-
вия от съответната община , но не по-
късно от 2023-2024 г. 

Измененията са въведени и чрез изме-
нения и допълнения в Наредба № 5 от 
2016 година за предучилищното обра-
зование, обнародвани в ДВ, брой 85 от 
2020 г. 

Мярката е изпълнена законодателно. 
Предстои създаване на условия от 
всички общини за въвеждане на задъл-
жителното предучилищно образование 
за 4-годишните до 2023-2024 г. 

Септем-
ври 
2020 г. 

Увеличаване 
обхвата в 
предучилищ-
ното образо-
вание на де-
цата от 4-го-
дишна въз-
раст до пос-
тъпване в 
първи клас. 

Текуща стой-
ност за 2018 г. – 
82,4% 

 

Целена стой-
ност – 90% 

  Изпълнение на Механизма за съв-
местна работа на институциите по 
обхващане и включване в образова-
телната система на деца и ученици в 
задължителна предучилищна и учи-
лищна възраст.  

Януари 
2020 г. 

Прилагат се конкретни мерки, съобра-
зени със спецификата на конкретното 
населено място и училище. 

 

Осъществява се План за 2018–2020 г. за 
изпълнение на Стратегията за нама-
лява-не дела на преждевременно на-
пусналите образователната система 
(2013–2020). 

Прилагането на Механизма за съвмес-
тна работа на институциите през пос-
ледните години, доказа по категоричен 
начин, че преодоляването на проблема 
с обхващането и с преждевременното 
напускане на образователната система 
на деца и ученици изисква интегрирана 
политика, използване на различни инст-
рументи и ангажираност на всички инс-
титуции. 

1.1.Намаляване броя на необхванатите 
5-, 6- и 7-годишни деца, които е тряб-
вало през 2019/2020 учебна година да 
постъпят в подготвителна група или в 
първи клас, но към 15.09.2019 г. не са 
записани в детска градина или учи-
лище. Така броят на необхванатите в 

В изпълнение на Механизма през 
2020 г. акцентът е по отношение на мер-
ките за превенция на отпадането от учи-
лище. 

 

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

 

Анализ на изпълнението на политиките 
за намаляване дела на преждевре-
менно напускане на училище (ПНУ) и 
предприемане мерки за подобряване 
на ефективността ѝ. 

Обобщаване и анализиране на инфор-
мацията от РУО за резултатите от рабо-
тата на екипите за обхват 

Изготвяне на доклад до координацион-
ното звено 

Декември 
2020 г. 

Постигане на 
НЦ за дял на 
преждевре-
менно напус-
налите учи-
лище  

Текуща стой-
ност на дела на 
ПНУ за 2018 г. -
12,7%  

 

 

 

 

 

Целева стой-
ност на дела на 
ПНУ за 2020 г. – 
11% 
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образователната система деца на 5, 6 и 
7 г. е по-малко отколкото в началото на 
учебната година с 9 144 петгодишни, 6 
894 шестгодишни, 2 641 седемгодишни 
деца. 

1.2.Връщане в училище и детска гра-
дина на 6 566 новоотпаднали деца и 
ученици, които през втория срок на 
учебната 2018/2019 са били в системата 
на предучилищното и училищното об-
разование, но не са записани за новата 
2019/2020 учебна година. Броят на но-
воотпадналите ученици към началото 
на втория учебен срок е намалял на 
2950, като работата на екипите за обх-
ват е фокусирана върху 6- и 7-годиш-
ните, за които има най-голям шанс да 
бъдат задържани в образователната 
система.  

В началото на втория учебен срок на 
учебната 2019/2020 г. новоотпадналите 
ученици на 6 години са 206 (в началото 
на учебната година - 615), а на 7 години 
— 102 (в началото на учебната година 
— 838). 

По данни от ИСРМ, в която се съхранява 
хронология за всяка актуализация на 
статуса на даден ученик или дете, в из-
пълнение на поставения приоритет от 
началото на учебната година екипите за 
обхват са проверили и са актуализирали 
статуса „в чужбина“ на 66 245 деца. 

Към началото на втория учебен срок 
броят на необхванатите е 40 495, като 
от тях 21 094 или 52% не са намерени от 
екипите на посочения постоянен или 
настоящ адрес. 

Делът на необхванатите ученици през 
2019/2020 учебна година намалява 
почти два пъти в сравнение с 2018/2019 
година - от 8,47 % на 4,73% 

Динамичният ред на новоотпадналите 
деца от образователната система про-
дължава да поддържа тенденция на се-
риозен спад: 2014/2015 – 21 146 деца и 
ученици, 2015/2016 - 21 172;  2016/2017 
– 20 092; 2017/2018 – 14 058; 2018/2019 
- 5 210 деца и ученици, вкл. родени от 
1999 до 2002 г. (т.е. над 17-годишни); 
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2019/2020 – 2 950 деца и ученици в за-
дължителна училищна възраст. 

  Осъществяване на дейности за под-
крепа на екипите и за сътрудничес-
тво с родителите по национална 
програма „Заедно за всяко дете“ за 
2020 г. 

Януари 
2020 г. 

С РМС № 285 от 30 април 2020 г. е при-
ета национална програма „Заедно за 
всяко дете“ за 2020 година  

Резултатите от работата по НП през 
2019 показват:  

След извършените обходи с участието 
на членовете на екипите за обхват от 
областите, училищата и детските гра-
дини са издирени, мотивирани и са вър-
нати в образователната система 479 
ученици в задължителна училищна въз-
раст. 

Финансирани са 104 институции от сис-
темата на предучилищното и училищ-
ното образование, вкл. 5 детски гра-
дини от 19 области в страната 

Извършва  се регулярен обмен на ин-
формация между ангажираните инсти-
туции, като от РУО координират техните 
съвместни дейности. 

Проведени са 1428 срещи с родители на 
деца/ученици в риск или непосеща-
ващи образователни институции 

Осигурени са средства за 2992 обхода 

Приемане на РМС за утвърждаване на 
национални програми за развитие на 
образование за 2020 година включи-
телно и национална програма „Заедно 
за всяко дете“ за 2020 година. 

Работа по изпълнение на заложените 
дейности по програмата за 2020 г. 

Декември 
2020 г. 

Оказана под-
крепа на из-
пълнението 
на Меха-
низма 

Брой подкре-
пени екипи за 
обхват 

 Брой детски 
градини и учи-
лища, осъщест-
вили мерки за 
сътрудничество 
с родителите 

  Създаване на условия за превенция 
на отпадането от училище, за при-
добиване на ключови компетент-
ности и мотивация за учене, за лич-
ностно развитие и за разгръщане 
потенциала на всяко дете и ученик в 
свободното време в занимания по 
интереси. 

Януари 
2020 г. 

През 2019 година в 2249 училища в 
страната са проведени над 16 500 зани-
мания по интереси. За провеждането на 
заниманията са отпуснати 25 млн. лв. от 
държавния бюджет. 250 000 ученици са 
заявили желание за работа в групите, от 
които: 60% от тях са избрали направле-
нията от STEM – Дигитална креатив-
ност“, „Математика“, „Технологии“ и 
„Природни науки“. Сред желаните нап-
равления са още „Изкуства и култура“ и 
„Спорт“. 

Предвид създалата се ситуация с разп-
ространението на COVID 19 бяха подгот-
вени и изпратени Указания за организи-
ране и провеждане на присъствено обу-
чение и дейности за подкрепа за лич-
ностно развитие в институциите в систе-
мата на предучилищното и училищното 

Провеждане през 2020 г. на занимания 
по интереси, като част от общата подк-
репа за личностно развитие на децата и 
учениците.  

Декември 
2020 г. 

Подпомагане 
интелектуал-
ното, емоци-
оналното, со-
циалното, ду-
ховно-нравст-
веното и фи-
зическото 
развитие на 
децата и уче-
ниците и за 
откриване, 
стимулиране 
и развитие на 
способнос-
тите им в об-
ластта на нау-
ките, техно-

Подобрени ус-
ловия за разви-
тие на способ-
ностите, компе-
тентностите и 
за изява на дар-
бите на учени-
ците в държав-
ните и общинс-
ките училища. 

Понижаване на 
деля на отпад-
налите от учи-
лище и на 
преждевре-
менно напусна-
лите училище 
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образование, отнасящи се за дейнос-
тите през летния сезон. Указанията са 
насочени към провеждане на дейности 
за подкрепа за личностно развитие, в 
т.ч.  и занимания по интереси в учили-
щата и в центровете за подкрепа за лич-
ностно развитие, Националния дворец 
на децата, центровете за специална об-
разователна подкрепа и регионалните 
центрове за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование. 

Промените в Закона за предучилищ-
ното и училищното образование от м. 
септември 2020 г. (ДВ, бр. 82/18.09.2020 
г.) предвиждат и промени по отноше-
ние на подкрепата за личностно разви-
тие, в т.ч. и заниманията по интереси. В 
зависимост от спецификата си подкре-
пата може да се осъществява по реше-
ние на директора на институцията при-
съствено и/или в електронна среда от 
разстояние, включително и синхронно, 
чрез използване на средствата на ин-
формационните и комуникационните 
технологии. Редът и условията за осъ-
ществяване на подкрепата за личностно 
развитие от разстояние в електронна 
среда се определят в Наредбата за при-
общаващото образование. 

Реализирането на посочените мерки и 
политики е в пълно съответствие с Пре-
поръка CM/Rec(2012)13 на Комитета на 
министрите на Съвета на Европа от-
носно осигуряването на качествено об-
разование по време на пандемията от 
COVID-19. 

логиите, из-
куствата и 
спорта. 

 Осигуряване на 
условия за при-
общаване и 
включване на де-
цата и учениците 
в предучилищ-
ното и училищ-
ното образова-
ние и превенция 
на отпадане-то от 
училище 

Изпълнение на проект „Активно 
приобщаване в системата на преду-
чилищно образование по ОП НОИР 

2019 г. Продължава провеждането на допълни-
телното обучение по български език. За 
периода юли – септември допълни-
телно обучение по БЕЛ се провежда в 
635 детски градини/училища. Дей-
ността през този период е обхванала 
1403 деца, а за целия период на про-
екта 21 592 деца.  

По проекта се провеждат дейности за 
педагогическа, психологическа и соци-
ална подкрепа на деца от уязвими 
групи, вкл. обезпечаване на средствата 
за такси на детски градини с повишена 
концентрация на деца от уязвими 

Продължава изпълнението на проект-
ните дейности. 

Ще продължи допълнителното обуче-
ние по БЕЛ, като предстои провежда-
нето на процедура за изработване на 
методика за неговото осъществяване. 

И през следващата година ще про-
дължи подкрепата на децата и семейст-
вата чрез назначения допълнително пе-
дагогически и непедагогически персо-
нал, както и чрез възстановяване на раз-
ходите за такси. 

2021 г. Детски гра-
дини, в които 
са осъщест-
вени дей-
ности за ак-
тивно приоб-
щаване на 
децата 

Деца, подк-
репени за ак-
тивно приоб-

Детски гра-
дини, подкре-
пяни за осигу-
ряване на 
среда за ак-
тивно приобща-
ване в систе-
мата на преду-
чилищното об-
разование – 
минимум 1500. 
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групи, осигуряване на допълнителен пе-
дагогически и непедагогически персо-
нал, осигуряване на учебни материали, 
пособия, помагала и др. 

Към момента по проекта се изплащат 
възнагражденията на 141 педагогически 
и 407 непедагогически специалисти, 
както следва: 

- 71 психолози; 

- 48 логопеди; 

- 22 ресурсни учители; 

- 45 медиатори; 

- 200 помощник-възпитатели; 

- 159 помощници на учителя; 

- 3 социални работници. 

Възстановяване на такси по проекта се 
осъществява за 17 870 деца. 

Избрани са 60-те населените места за 
провеждане на мотивационни кампа-
нии. Изготвена е покана за набиране на 
обучители и мотиватори. Изготвена е 
програма за провеждане на мотиваци-
онни кампании за насърчаване на 
включването в предучилищно образо-
вание и разясняване на ползите от това. 

Обучени са 1 630 детски учители да 
прилагане на скрининг-тест за установя-
ване на затруднения на деца от 3 го-
дини до 3 години и 6 месеца. 

Към момента в изпълнението на про-
екта са се включили 1 710 детски гра-
дини. 

щаване в об-
разовател-
ната система 

Верифицирана 
стойност на ин-
дикатора: 1710 

Деца, участ-
ващи в дей-
ности за ак-
тивно приобща-
ване в систе-
мата на преду-
чилищното об-
разование –    
50 000 

 Верифицирана 
стойност на ин-
дикатора:  
29 852 

Детски заведе-
ния за осигуря-
ване на подкре-
пяща среда за 
ранна превен-
ция на обучи-
телни затрудне-
ния – минимум 
130. 

Деца, участ-
ващи в дей-
ности за ак-
тивно приобща-
ване в систе-
мата на преду-
чилищното об-
разование –    
50 000. 

  Изпълнение на проект „Подкрепа за 
успех“ по ОП НОИР 

2019 г. Осъществява се комплекс от дейности: 

- Изработване на инструментариум за 
ранно идентифициране на ученици в 
риск от преждевременно напускане 
на образователната система и за ди-
ференциран подход при определяне 
на потребностите им от предоста-
вяне на индивидуална подкрепа.  

- Организиране и провеждане на обу-
чения на педагогическите специа-
листи  

- за прилагане на инструментариума;  

Продължава изпълнението на проект-
ните дейности. 

2021 г. Подобряване 
на постиже-
нията на де-
цата и учени-
ците в овла-
дяването на 
ключови ком-
петентности.  

Намаляване 
броя на от-
падналите от 
училище и ус-
тойчиво 

Брой ученици в 
риск от отпа-
дане от образо-
вателната сис-
тема, включени 
в дейности по 
процедурата-
120 000 

Верифицирана 
стойност на ин-
дикатора - 113 
124 ученици 
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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 актуа-
лизация на компетентностите  

- осигуряване на занимания по инте-
реси за стимулиране на творческите 
изяви  

- кариерно ориентиране с цел подго-
товка за преход към следваща сте-
пен, за мотивация за продължаване 
на образование-то, за участие на па-
зара 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, ли-
дери за и от общността, представи-
тели на неправителствени организа-
ции и др. 

включване на 
учениците в 
образовател-
ната система.  

Повишаване 
на участието 
в продължа-
ващо обуче-
ние и надг-
раждане на 
знания, уме-
ния и компе-
тентности на 
обхванатите 
от дейности 
по ОП.  

ОПНОИР  

Брой  ученици 
от V до VII клас 
обхванати от 
дейности по ка-
риерно ориен-
тиране - 47 340 

 

Отчетена стой-
ност на индика-
тора - 7 207 уче-
ници 

  Изпълнение на проект „Образова-
ние за утрешния ден“ по ОП НОИР 

2019 г.  Дейности за дигитализация на образо-
ванието от предучилищна възраст до XII 
клас, насочени към усвояване на знания 
и умения за работа в дигиталното об-
щество, подобряване на достъпа до об-
разование, в т.ч. чрез използване на 
леснодостъпни платформи и мобилни 
приложения; намаляване на различията 
в резултатите от ученето в различните 
училища и населени места; модернизи-
ране на методите и средствата за обуче-
ние; повишаване на качеството на обра-
зованието, за по-добрата дигитална 
подготовка на учащите се, с цел по-
бърза и по-лесна реализация на пазара 
на труда; насърчаване модернизира-
нето на образованието и ученето през 
целия живот; осигуряване на условия и 
подкрепа за прилагането на педагоги-
чески иновации и съвременни подходи 
на преподаване и др. 

Проектът е в процес на изпълнение. 

Основна дейност по проекта са обуче-
нията на учители за придобиване на 
нови компетентности и дигитални уме-
ния. Обучените учители ще могат да 
разработват дигитално образователно 
съдържание, което да използват в обра-
зователния процес. След оценка за съ-
ответствието му с утвърдените учебни 
програми на МОН и добрите педагоги-
чески практики по специално създадена 
методика, одобреното съдържание ще 
бъде публикувано на платформата за 
национално ползване. За целите на про-
екта ще бъдат проучени, селектирани и 
адаптирани стойностни онлайн диги-
тални образователни ресурси с отворен 
достъп. След контрол от страна на МОН 
одобрените ресурси ще бъдат публику-
вани в платформата за свободно полз-
ване.  

По проекта ще се подкрепят и насърчат 
учениците за повишаване на дигитал-
ните им компетентности чрез участия в 
извънкласни дейности и занимания, 
вкл. за развитие на STEM.  

2022 г. Училища и 
детски гра-
дини, вклю-
чени в дей-
ности за въ-
веждане на 
иновативни 
методи на 
преподаване, 
чрез използ-
ване на съв-
ременни ИКТ 
(ID 2112) – 
2 000. 
Допълни-
телни специ-
фични за про-
цедурата ин-
дикатори за 
изпълнение: 

 

Брой педаго-
гически спе-
циалисти, 
включени в 
обучения за 
усвояване, 

Дял на учили-
щата и детските 
градини, вклю-
чени в дей-
ности по ОП 
(процедурата), 
въвели инова-
тивни методи 
на препода-
ване, разрабо-
тени по ОП, 
чрез използ-
ване на съвре-
менни ИКТ (ID P 
2113) – 85%.  

Отчетени стой-
ности на инди-
катора: 0 

 
Допълнителни 
специфични за 
процедурата 
индикатори за 
резултат: 
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Чрез проекта ще се създадат предпос-
тавки за ускоряване на процесите на ин-
теграция на деца, застрашени от отпа-
дане и/или изоставане от дигитални 
знания и умения, както и на деца със 
специални образователни потребности, 
т.е. ще очаква се проекта да има и соци-
ализиращ ефект.  

Нуждата от модернизация на образова-
нието чрез дигитализация ще бъде под-
крепена чрез провеждане на информа-
ционни кампании за важността и об-
щите или конкретни ползи за общест-
вото. 

въвеждане и 
прилагане на 
иновативни 
методи на 
преподаване 
чрез използ-
ването на 
съвременни 
ИКТ – 25 000; 

Уче-
ници/деца от 
училища 
/детски гра-
дини, вклю-
чени в дей-
ности по про-
цедурата –  
220 000. 

 

Дял на педаго-
гическите спе-
циалисти от 
включените в 
дейности по 
процедурата, 
придобили 
умения за въ-
веждане и при-
лагане на ино-
вативни методи 
за преподаване 
чрез използва-
нето на съвре-
менни ИКТ – 
85%; 

Отчетени стой-
ности на инди-
катора: 0 

 

Дял на учени-
ците и децата 
от учили-
щата/детските 
градини, ус-
пешно завър-
шили участието 
си в клубове по 
интереси и до-
пълнителни за-
нимания по и 
чрез ИКТ – 25% 
(от всички 
включени в 
дейности по 
операцията 220 
000 деца и уче-
ници). 

Отчетени стой-
ности на инди-
катора: 0 

  Подобряване на материалната база 
в образователни институции – дет-
ски ясли и градини, основни и 
средни училища 

2015 г. Изпълнение на проекти по процедури 
за предоставяне на БФП по ПО 1 „Устой-
чиво и интегрирано градско развитие“ и 
ПО 3 „Регионална образователна инф-
раструктура“. 

По ПО 1, инвестиционен приоритет „Об-
разователна инфраструктура“ са склю-
чени 40 бр. ДБФП на стойност  350,8 

Изпълнение на проекти по ПО 1 и ПО 3 
на ОПРР 2014–2020. 

2023 г. 102 цялостно 
обновени 
държавни 
училища фи-
нансирани от 
МОН 

 

Капацитет на 
подпомогна-
тата инфраст-
руктура, пред-
назначена за 
грижи за де-
цата или обра-
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млн. лв., приключили са 18 бр. ДБФП на 
стойност 120,6 млн. лв. 

По ПО 3 са сключени 49 ДБФП за обно-
вяване на професионални гимназии, 
спортни училища и училища по култура 
и изкуство на стойност на БФП 176 млн. 
лв., приключили са 29 бр. на стойност 
36,3 млн. лв. 

зование – це-
лева стойност – 
193 986 лица, 
(базова стой-
ност – 0), пос-
тигната до мо-
мента 71 956 
лица. 

Брой цялостно 
обновени дър-
жавни училища 
финансирани от 
МОН - целева 
стойност – 102, 
(базова стой-
ност - 0), пос-
тигната до мо-
мента 1. 
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Табл.: Национална цел „Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование – 36% до 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 октомври 2020 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението 
на мярката до крайния срок на  

изпълнението ѝ (след 31 октомври 
2020 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Изграж-
дане на ус-
тойчива и 
ефективна 
връзка 
между вис-
шите учи-
лища и па-
зара на 
труда. По-
вишаване 
качеството 
на висшето 
образова-
ние. 

 

Осигуряване на 
условия за пови 
шаване качест-
вото на висшето 
образование и на 
ефективността на 
публичните раз-
ходи в системата 
на висшето обра-
зование Повиша-
ване на средст-
вата за финанси-
ране на висшето 
образование и 
науката и на 
ефективността на 
използването им 
чрез усъвършенс-
тван модел на 
финансиране 

1. Изготвяне на Национална карта 
на висшето образование 

2020 г. Стартирана подготовка за изготвя-
нето на Национална карта на вис-
шето образование. 

Изготвяне на Национална карта на 
висшето образование. Консултиране 
със заинтересованите страни.  

2021 г. Подготовка на 
кадри за пазара на 
труда с необходи-
мото качество, 
както и да се оп-
ределят територи-
алната и профил-
ната структура на 
институционал-
ната мрежа за 
висше образова-
ние. 

Един брой нацио-
нална карта на 
висшето образова-
ние 

2. Договори за управление между 
Министъра на образованието и нау-
ката и с избрания ректор от общото 
събрание на съответното държавно 
висше училище  

2020 г. Стартирано изготвяне на договори. 

Утвърдени 33 политики за разви-
тие на държавните висши училища 
от министъра. 

Сключени 29 бр. договора за уп-
равление. 

Изготвяне и подписване на 4 дого-
вора за управление.  

2021 г. Със сключените 
договори между 
Министъра на об-
разованието и на-
уката и с избрания 
от Общото събра-
ние на държав-
ното висше учи-
лище ректор на 
базата на тази ут-
върдена политика, 
съдържаща и кон-
кретни стойности 
и показатели. Рек-
торът на висшето 
училище ще из-
готвя ежегоден от-
чет до министъра 
на образованието 
и науката за из-
пълнението на за-
дълженията по 
договора. 

33 сключени дого-
вора 

 Осигуряване на 
обвързаност 
между финанси-
раното от държа-
вата обучение на 
студенти и докто-

С предвиден проект на РМС се цели 
утвърждаване на броя на приема-
ните за обучение студенти и докто-
ранти във висшите училища и науч-
ните организации през учебната 
2020-2021 г.  

Януари 
2019 г. 

Прието РМС № 332/14.05.2020г. 

Прието РМС № 521/27.07.2020г. за 
изменение на РМС № 
332/14.05.2020 г. 

Предстои внасяне за разглеждане в 
заседание на МС на проект на ново 
РМС за изменение на РМС № 
332/14.05.2020 г., с което мярката 
следва да бъде изпълнена. 

2020 г. Осигурена обвър-
заност между фи-
нансираното от 
държавата обуче-
ние на студенти и 
докторанти и при-

Брой студенти и 
докторанти, обуча-
ващи се по прио-
ритетни за иконо-
миката области 
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ранти и приори-
тетите на общест-
вено икономи-
ческото развитие 
на страната. 

оритетите на об-
ществено иконо-
мическото разви-
тие на страната. 

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

 

Изпълнение на процедура „Модер-
низация на висшите училища“ по 
ОПНОИР 

Основната цел е оптимизация на 
процесите във ВУ и въвеждане на 
предприемаческа и новаторска кул-
тура в управлението на висшите 
училища. Въвеждане и развитие на 
обучението по предприемачество и 
професионално развитие на препо-
давателите. Въвеждане на диги-
тално образователно съдържание и 
електронни ресурси за преподаване 
и обучение във висшите училища. 

2020 г. Процедурата е обявена за канди-
датстване/представяне на проек-
тни предложения с краен срок 23 
ноември 2020 г. 

Дейностите са насочени към: 

- Модернизиране на учебната доку-
ментация, с фокус към приоритет-
ните професионални направления и 
професионално направление „Ме-
дицина“, чрез въвеждане на компе-
тентностен модел, мултидисципли-
нарност и интердисциплинарност, 
дигитално образователно съдържа-
ние, електронни ресурси и облачни 
технологии в образователния про-
цес; 

-Професионално развитие на препо-
давателите; 

-Кариерно ориентиране на студенти 
и мобилност 

Дейностите са в процес на обсъж-
дане със заинтересованите страни. 

2023 г. 50 млн. лв. Висши училища, 
включени в иници-
ативата HEInnovate 
– целева стойност 
за процедурата 30; 

Лица на възраст 
25-64 години, учас-
тващи в продължа-
ващо обучение и 
надграждане на 
знания, умения и 
компетентности по 
ОП – целева стой-
ност за процеду-
рата 3 104; 

Студенти, вклю-
чени в програми 
за мобилност - це-
лева стойност за 
процедурата 775; 

Млади учени до 34 
г. вкл., получили 
подкрепа по ОП за 
дейности в сфе-
рата на НИРД 
(GOVERD плюс 
HERD) - целева 
стойност за проце-
дурата 58; 

Брой въведени 
нови програми с 
дигитално образо-
вателно съдържа-
ние, вкл. за дис-
танционно обуче-
ние - целева стой-
ност за процеду-
рата 30; 

Брой студенти, по-
лучили подкрепа 
за развитие на 
предприемачески 
умения, презента-
ционни умения и 
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дигитална креа-
тивност - целева 
стойност за проце-
дурата 390. 

 

 Изпълнение на процедура 
BG05M2OP001-2.013 „Студентски 
практики-2“ по ОПНОИР 

Процедурата е насочена пряко към 
осигуряване на практическо обуче-
ние на студенти в реална работна 
среда, с което от една страна ще се 
осигури повишаване на качеството 
на висшето образование и от друга 
страна ще задълбочи връзките на 
висшите училища с пазара на труда. 

2020 г. Процедурата е в процес на изпъл-
нение. 

Изпълняват се дейности по органи-
зация и провеждане на студентски 
практики с цел да се подобрят прак-
тическите умения на студентите, в 
зависимост от нуждите на пазара на 
труда, както и да се укрепят връз-
ките между висшите училища и ра-
ботодателите и да се повиши ефек-
тивността на партньорства между 
тях. 

2023 г. 46 млн. лв. Целева стойност: 

- Брой студенти, 
включени в сту-
дентски практики 
– 44 000, от които: 

Верифирана стой-
ност на индика-
тора: 1 915- Сту-
денти в област на 
висше образова-
ние "педагоги-
чески науки"- 6 
000; 

науки“. 

Верифицирана 
стойност на инди-
катора- 4  

 

- Студенти в техни-
чески специал-
ности , включени в 
практическо обу-
чение – 7 000 –  

Верифицирана 
стойност на инди-
катора- 269 

Студенти в област 
на висше 

Верифицирана 
стойност на инди-
катора- 76 

 Осигуряване на 
информационна 

база за индика-
торите за форми-
ране на комплек-
сната оценка за 
качеството на 

Актуализацията на рейтинговата 
система на висшите училища се  

извършва по проект по ОП НОИР 
„Поддържане и усъвършенстване на 
Рейтингова система на висшите учи-
лища – фаза 1” ОПНОИР 

2016 г. Процедурата е в процес на изпъл-
нение. 

Изпълняваните дейности са насо-
чени към: 

методологическо развитие на рей-
тинговата система, в т.ч. и въвеж-
дане на нови индикатори в съот-
ветствие с актуалното развитие на 
системата за висше образование 

През м. ноември 2020 г. предстои 
публикуването на третата актуализи-
рана класация на РСВУ за 2020 г.  

Декември 
2020 г. 

2,7 млрд. лв. 

Бюджетът е опти-
мизиран на 2,17 
млн. лв. – има 
непроведени съ-
бития поради пан-
демията 

Изготвени са 2 ак-
туализации на Рей-
тинговата систе-
мата (за 2018 и 
2019 г.) 

Публикувани са 2 
броя актуализи-
рани класации на 
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висшето образо-
вание  

 

Проектът е насочен към повишаване 
на качеството в системата на вис-
шето образование (ВО) чрез осигу-
ряване на обективна оценка въз ос-
нова на данните от рейтинговата 
система. 

събиране на данни, статистическа 
обработка на данни, програмно 
осигуряване и развитие на уеб-
платформата на рейтинговата сис-
тема, публикуване на класации въз 
основа на рейтинговата система и 
др. Осигуряване на прозрачност 
при ежегодното актуализиране на 
методологията за изготвяне на 
рейтинга чрез сформираните пуб-
лични консултативни органи. 

осигуряване на допълнителна ин-
теграция в съществуващите инфор-
мационни системи (ИС) и регистри 
в сферата на образованието, науч-
ните изследвания и други ИС, под-
държани от органи на държавното 
управление.; 

осигуряване на информация и пуб-
личност, включително популяризи-
ране използването на рейтинго-
вата система в сферата на училищ-
ното образование, сред работода-
телите, кариерните центрове и 
висшите училища. 

Публикувани са два броя актуали-
зирани класации на рейтинговата 
система.  Предстои публикация на 
третата класация на рейтинговата 
система. 

Изготвени са три годишни издания 
на актуализираната рейтингова 
система на хартиен носител на 
бълг. език и англ. език; 

Проведени са обучения и събития 
с представители на целевите 
групи. 

рейтинговата сис-
тема. 

Изготвени са 3 
броя годишни из-
дания на актуали-
зираната рейтин-
гова система  на 
хартиен носител 
на бълг. и англ. 
език. 

Проведени са обу-
чения и събития с 
представители на 
целевите групи, в 
т.ч. 3 обучения за 
работа с функцио-
налности на плат-
формата Адми-
нУни и информа-
ционната система 
на НАЦИД, 6 реги-
онални дискусии и 
обучения с предс-
тавители на мест-
ния бизнес, мест-
ната власт, уче-
ници (бъдещи кан-
дидат-студенти) и 
работодатели, 2 
семинара с кари-
ерни центрове, 2 
заседания на Кон-
султативен съвет, 2 
заседания на Екс-
пертен съвет, 3 
официални предс-
тавяния на обно-
вения РСВУ пред 
журналисти и це-
леви групи, 2 
кръгли маси с 
представители на 
експерти в об-
ластта на висшето 
образование и на-
уката, както и с 
представителите 
на висшите учи-
лища за предста-
вяне на анали-
тични доклади, ба-
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зирани на резулта-
тите от РСВУ, 5 за-
седания на ра-
ботна група за ин-
теграция на регис-
три и системи в об-
ластта на висшето 
образование, 3 за-
седания на ра-
ботна група за 
връзката на пазара 
на труда и висшето 
образование. 

 Повишаване ка-
чеството на вис-
шето образова-
ние чрез обновя-
ване на матери-
алната база на 
висшите училища 

Строителство, реконструкция, ре-
монт, оборудване и обзавеждане на 
висши училища. 

2015 г. По процедура „Подкрепа за вис-
шите училища в Република Бълга-
рия“ – са сключени 14 бр. ДБФП на 
обща стойност  43,1млн. лв. . Прик-
лючили са 9 договора на стойност 
26,6 млн. лв. 

Изпълнение на проектите по проце-
дурата. 

2023 г. 43 млн. лв. по 
ОПРР 2014–2020. 

Капацитет на под-
помогнатата инф-
раструктура, пред-
назначена за 
грижи за децата – 
бр. студенти; це-
лева стойност 57 
794,  

текуща стойност – 
24 013 
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2.4 Национална цел за намаляване на броя на живеещите в  
бедност с 260 000 души до 2020 г. 

 Обзор на изпълнението на политиката 

През 2020 г. продължава изпълнението на мерките, насочени към деинституционализа-
ция на грижата за деца в съответствие с Актуализирания план за действие за изпълнение на На-
ционалната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, 
През настоящия етап от реализиране на реформата фокусът е върху превенцията на рисковете, 
ранна интервенция и осигуряване на все повече възможности за подкрепа на децата в семейна 
среда. Съществен приоритет е и развитието на интегрирани услуги за ранно детско развитие. 
Към Актуализирания план са разработени Карта на услугите за подкрепа в общността и в семейна 
среда и Карта на резидентните услуги, съгласно които ще бъдат изградени общо 112 нови услуги 
за 5 454 потребители, както и реализиране на Националната програма за заетост на хората с 
увреждания по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания с цел създаване на условия за зае-
тост на хора с трайни увреждания, насърчаване и подпомагане на работодателите да ги наемат 
на работа и за повишаване на тяхната пригодност за заетост чрез финансиране на дейности за 
осигуряване на достъп до работното място, приспособяване и/или оборудване на работното 
място за човек с трайно увреждане; квалификация и преквалификация, съответно обучение за 
професионално и служебно развитие.  

Продължава изпълнението на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение 
на Националната стратегия за дългосрочна грижа (приет с РМС № 28/19.01.2018 г.). С него стар-
тира 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; повишава-не на ефектив-
ността на системата за дългосрочна грижа; изграждане и ремонт на необходимата инфраструк-
тура за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Към Плана за дейс-
твие са разработени: Карта на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Карта на 
резидентните услуги, които са актуализирани от Междуведомствената работна група (МРГ) за 
управление и координация на процеса на деинституционализация на грижата за възрастните 
хора и хората с увреждания. Планът предвижда затваряне на 10 специализирани институции и 
разработване на 100 нови социални услуги за 2140 потребители. 

Изпълнението на реформата за деинституционализация на грижата е гарантирано законо-
дателно чрез Закона за социалните услуги, в сила от 1 юли 2020 г. Законът урежда всички въп-
роси от значение за сектора на социалните услуги в Република България. Чрез него се цели по-
добряване на механизмите за планиране, предоставяне, финансиране, контрол и мониторинг на 
услугите, както и повишаване на тяхното качество, ефективност и устойчивост. По отношение на 
мерките в Плана за действие за повишаване на ефективността на системата за дългосрочна 
грижа, включващи и мерки за подобряване на нормативната уредба, от 1 юли 2020 г. е в сила 
Законът за социалните услуги. 

По отношение на публичната подкрепа за хората с увреждания с оглед тяхното социално 
приобщаване в живота на общността, конкретно в областта на пазара на труда, продължа-ва 
прилагането на мерките по реда на Закона за хората с увреждания за насърчаване на стопанс-
ката инициатива в интерес на хората с увреждания с оглед осигуряване на възможностите им за 
заетост в обичайна, специализирана и защитена работна среда, съответно подходящи условия 
на труд. Стремежът е към увеличаване на нивата на икономическа активност и заетостта на хо-
рата с увреждания за постигане на дългосрочна социализация. От тази гледна точка през 2020 г. 
продължава и реализацията на Националната програма за заетост на хората с увреждания по чл. 
44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания с цел насърчаване и подпомагане на работодателите 
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да наемат на работа хора с трайни увреждания и за повишаване на тяхната пригодност за заетост 
чрез финансиране на заложените дейности. 

Във връзка с подкрепата, касаеща достъпността на тази социална група, продължава фи-
нансирането и изпълнението на дейности за изграждане на достъпна жилищна среда по Нацио-
налната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, съгласно чл. 56 от Закона за 
хората с увреждания. Тези дейности за свързани с изпълнението на инвестиционни проекти за 
изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространс-
тва, която да се ползва безвъзмездно и по нестопански начин за осигуряването на достъпност за 
хора с увреждания. Проектите включват строително-монтажни работи  за изграждане/поставяне 
на съоръжения за преодоляване на различни нива в жилищните сгради, в т.ч. рампи, подемни 
платформи и асансьори, съответстващи на изискванията за достъпност, за които е налице одоб-
рен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж/поставяне. 

През 2020 г. се реализират проекти за осигуряване на архитектурен достъп и адаптиране 
на културни, спортни и исторически обекти като предпоставка за активно социално включване 
на хората с увреждания, имащи специфични потребности при пространственото им придвиж-
ване с цел пълноценното им участие в културния, обществения и спортен живот в страната. Така 
се повишава тяхната обществена значимост и самочувствие и се постига приобщаването им към 
националното културно, историческо богатство на страната. 

Осъзнаването на важността за осигуряване на достъпност, с оглед възможността хората с 
увреждания да се възползват пълноценно от всички свои права, способства за осигуряване на 
участието им в гражданската, политическата, икономическата, социалната и културната сфера на 
обществения живот. Изграждането на достъпна среда е ключово и относно възможностите за 
по-приобщаващо общество, като същевременно има благоприятен ефект за останалите хора с 
функционални ограничения, извън групите на хората с увреждания. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Социално-икономическите последици на пандемията от COVID-19 ще се отразят негативно 
на постигането на целите в областта на бедността и социалното включване, задълбочавайки 
риска от бедност и съществуващите неравенства. Настоящата ситуация в сериозна степен засегна 
хората, които вече са изложени на най-голям риск от бедност и социално изключване и живеят 
в тежки материални лишения, което налага засилване на подкрепата за най-нуждаещите. От 
друга страна, многостранният характер на бедността и политиката в тази област изискват добра 
координация между редица секторни мерки в сферата на заетостта, образованието, здравеопаз-
ването, жилищната политика и др. Изпълнението на различните секторни политики имат изклю-
чително 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 за-
етостта и образованието. Координиран междусекторен подход е от ключово значение за пости-
гане на целите в областта на политиката за намаляване на бедността, който да насърчава актив-
ното включване на уязвимите групи.
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Табл.: Национална цел за бедност и социално включване  

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 октомври 2020 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието ѝ (след 31 октомври 2020 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпома-
гане на се-
мействата 
с деца 

 

Предоставяне на 
семейни помощи 
за деца по реда 
на ЗСПД 

Предоставяне на помощи Постоя-
нен срок 

Към 31.10.2020 г. са изплатени семейни 
помощи за деца по ЗСПД в размер на 
420 млн. лв. 

Предвидените за 2020 г. средства за из-
плащане на семейни помощи за деца са 
в размер на 531 млн. лв. 

Постоя-
нен срок 

2020 г. –
531 млн. лв. 

Дял на децата в 
риск от бедност 
преди и след 
социалните 
трансфери (39,9 
пр.п. и съот-
ветно 26,6 
пр.п.) – намале-
ние с 12,4 пр.п. 
за 2019 г. 

Осигуря-
ване на ра-
вен достъп 
до качест-
вени соци-
ални ус-
луги  и жи-
вот в общ-
ността 

Осигуряване на 
достъп до соци-
ални услуги в об-
щността и про-
дължаване про-
цеса на деинсти-
туционализация  

 

 

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

 

 

 

Подкрепа по ОПРЧР 2014–2020: 

 

1/ Операция „Приеми ме 2015“ 

 

 

2/ Операция „Повишаване на капа-
цитета на служителите в сферата на 
закрилата на детето, социалните ус-
луги и социалното подпомагане" 

 

3/ Операция „Открий ме”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

 

 

2016 г. 

 

 

 

2017 г. 

 

Продължава изпълнението на мерките, 
насочени към деинституционализация 
на грижата за деца в съответствие с Ак-
туализирания план за действие за из-
пълнение на Националната стратегия 
„Визия за деинституционализацията на 
децата в Република България“. Мерките 
в Плана са структурирани в шест ос-
новни направления: (1) мерки за осигу-
ряване на социални и интегрирани ус-
луги за ранна интервенция и превенция 
в семейна среда; (2) мерки за осигуря-
ване на грижа в семейна среда за деца в 
риск, които не се отглеждат от биоло-
гичните си родители; (3) мерки за осигу-
ряване на социални услуги и подкрепа в 
общността за децата, настанени в домо-
вете за деца, лишени от родителска 
грижа и децата от тези домове, напус-
кащи системата за грижа; (4) мерки за 
осигуряване на социални, здравни и ин-
тегрирани здравно-социални услуги за 
децата с увреждания; (5) мерки за пови-
шаване на ефективността на системата 
за гарантиране на правата на децата и 
(6) мерки за осигуряване на необходи-
мата инфраструктура. Към Актуализира-
ния план са разработени: Карта на услу-
гите за подкрепа в общността и в се-
мейна среда и Карта на резидентните 
услуги, които са актуализирани от Меж-

Продължаване и финализиране на про-
цеса на деинституционализация на гри-
жата за деца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

2022 г. 

 

 

 

2020 г. 

 

ОПРЧР – 
300,7 млн. лв. 

ОПРР – 
57 млн. лв. 

 

 

 

 

136,4 млн. лв. 

 

 

 

28 млн. лв. 

 

 

 

4 млн. лв. 
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4/ Операция „Продължаваща подк-
репа за деинституционализация на 
децата и младежите“ 

 

 

 

 

 

5/ Операция „Деинституционализа-
ция на децата и младежите- ЕТАП 2 -
предоставянето на социални и ин-
тегрирани здравно-социални услуги 
за деца и семейства“ 

 

 

 

6/ Операция „Професионална интег-
рация на младежи от резидентни ус-
луги“ 

 

 

 

 

 

 

7/ „Услуги за ранно детско разви-
тие“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

дуведомствената работна група за уп-
равление и координация на процеса на 
деинституционализация на грижата за 
деца. Съгласно картите, в процес на изг-
раждане са 112 нови услуги за 5 454 пот-
ребители. Също така, финансира се ре-
монтът, преустройството, обзавежда-
нето и оборудването, необходими за 
разширяване на дейността на 35 вече 
съществуващи и функциониращи услуги. 
В началото на м. юли 2020 г. Междуве-
домствената работна група за управле-
ние и координация на процеса по деин-
ституционализация на грижата за деца 
прие Мониторингов доклад за 2019 г. за 
изпълнението на Актуализирания план 
за действие за изпълнение на Нацио-
налната стратегия „Визия за деинститу-
ционализацията на децата в Република 
България“. 

Към 31.10.2020 г. в страната са разкрити 
и функционират като държавно делеги-
рана дейност 634 социални услуги за 
деца в общността, с общ капацитет 14 
593 места. Към същия период функцио-
нират 18 специализирани институции за 
деца, в т.ч. 6 Дома за деца, лишени от 
родителска грижа (които се управляват 
от общините) и 12 Дома за медико-со-
циални грижи за деца (които са управля-
ват от Министерство на здравеопазва-
нето). На законово ниво чрез приетия 
през 2019 г. Закон за социалните услуги, 
в сила от 01.07.2020 г., вече е регламен-
тирано, че до 1 януари 2021 г. ще бъдат 
закрити всички оставащи специализи-
рани институции за деца. 

Изпълнение на операции по ОПРЧР: 

1/ До момента са сключени споразуме-
ния със 157 общини от 28-те области на 
страната. От началото на изпълнение на 
операцията общият брой на децата, пре-
минали през проекта е 5539, а общият 
брой на приемните родители, при които 
е имало или има настанени деца е 2 
623. 

2/ В процес на изпълнение. Структури-
рани са областни координиращи звена в 
подкрепа на политиката по деинститу-
ционализация за деца и възрастни - 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 млн. лв. 

 

 

 

 

 

 

 

74 млн. лв. 

 

 

 

 

 

 

3 млн. лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Деца и мла-
дежи, получа-
ващи социални 
и здравни ус-
луги в общ-
ността след из-
веждането им 
от институция – 
5624; Брой дос-
тавчици на со-
циални услуги – 
120. 
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По ОПРР 2014–2020: изпълнение на 
процедура „Подкрепа за деинститу-
ционализация на грижите за деца“ 
чрез строителство, ремонт, реконст-
рукция, преустройство, обновяване 
на сграден фонд за осигуряване на 
подходяща инфраструктура за соци-
ални услуги в общността  

 

 

 

 

 

2017 г. 

бр. във всяка област. Проведени са кон-
султации на доставчици на социални ус-
луги. Осигурени са предпазни средства 
за служителите на АСП. Обучени са 3919 
служители от социални услуги за деца; 
2005 служители от социални услуги за 
пълнолетни лица; -Обучени са и общо 
1135 бр. служители на социалните ус-
луги, разкрити по "Детство за всички". 
Подкрепени и мотивирани служители на 
АСП, които посрещат предизвикателст-
вата на глобалната пандемична криза, 
свързана с разпространението на забо-
ляването COVID-19 - 2858 служителя. 
Обучени са 583 новоназначени соци-
ални работници. Подкрепени служители 
от териториалните поделения на АСП, 
чрез проведени 1326,5 часа групова и 
4677 часа индивидуална супервизия и 
други постигнати резултати по всяка 
една дейност. 

3/ В процес на изпълнение. Сключени 32 
договора на стойност 3 912 209,42 лв. 
До момента 1291 деца и младежи наста-
нени в институции са обхванати в интер-
венции за деинституционализация 

4/ В процес на изпълнение. Дейностите, 
които продължават да се изпълняват от 
общините, са: Ранна интервенция на ув-
режданията, Индивидуална педагоги-
ческа подкрепа за деца с увреждания, 
Предоставяне на психологическа подк-
репа и консултации на бъдещи и насто-
ящи родители за формиране и разви-
ване на родителски умения, Подкрепа 
за осигуряване на здравна детска кон-
султация и дейности по превенция на 
заболяванията, Допълнителна педагоги-
ческа подготовка за повишаване на учи-
лищната готовност на деца за равен 
старт в училище, Семеен център за деца 
от 0 до 3, Семейно консултиране и подк-
репа и Индивидуална и групова работа с 
деца и родители, включително които не 
са от уязвими групи, с цел посещаване 
на детска градина. До момента 44 904 
деца са включени в дейности по опера-
цията. 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Продължаване на изпълнението на 
проектните дейности. 

 

2/ Продължаване на изпълнението на 
проектните дейности. 

 

 

3/ Продължаване на изпълнени-ето на 
проектните дейности. 

 

 

 

4/ Продължаване на изпълнени-ето на 
проектните дейности.  

 

 

 

 

5/ Сключване на договор. 

 

 

 

 

 

 

6/ Изпълнение на проектните дейности. 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

2023 г. 

52,3 млн. лв. 2/ Брой служи-
тели, придо-
били квалифи-
кация при на-
пускане на опе-
рация – 7 082. 

 

3/ Бр. достав-
чици на услуги 
за социално 
включване – 32; 
Деца и мла-
дежи, наста-
нени в институ-
ции, обхванати 
в интервенции 
за деинституци-
онализация 
(вкл. деца и 
младежи, нас-
танени в рези-
дентни услуги в 
общността) – 
1289; 

 

4/ Деца и мла-
дежи, наста-
нени в институ-
ции, обхванати 
в интервенции 
за деинституци-
онализация – 
1 630; 

 

5/ Деца и мла-
дежи, наста-
нени в институ-
ции, обхванати 
в интервенции 
за деинституци-
онализация – 
1 470. 

 

6/ Безработни и 
неактивни мла-
дежи – 160; 
Брой на коопе-
ративните 
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5/ В процес на оценка на подаденото 
ПП. 

6/ Изпълнение на проектните дейности.  

Операцията е насочена към включване 
на пазара на труда, професионално ори-
ентиране и предоставяне на посредни-
чески услуги на младежи, настанени в 
резидентни услуги. 

Операцията е в начален етап на изпъл-
нение и няма отчетени резултати към 
момента. 

7/ Сключени са 64 договора на обща 
стойност 50 773 160.88 лв. 

До момента 44 904 деца са включени в 
дейности по операцията, от които 1846 с 
увреждания. 

 

 

7/ Продължаване на изпълнението на 
проектните дейности. 

 

 

 

 

Изпълнение на проектите 

предприятия и 
предприятията 
на социалната 
икономика, по-
лучили подк-
репа – 8 бр. 

 

7/ Брой деца, 
получили подк-
репа чрез услу-
гите –44 904 

 

По ОПРР: 
Капацитет на 
подпомогнатата 
инфраструктура
, 
предназначена 
за грижи за 
децата или 
образование 

(текуша 
стойност – 3224 
лица, целева 
стойност – 
6 093) 

Брой 
подкрепени 
обекти на 
социалната 
инфраструктура 
в процеса на 
деинституциона
лизация 
(текуща – 46 
бр., целева 147 
бр.) 

Подкрепа по ОПРЧР 2014–2020: 

 

 

 

1/ Операция „Нова дългосрочна 
грижа за възрастните и хората с ув-
реждания“ 

2018 г. 

 

 

 

2019 г. 

 

Продължава изпълнението на Плана за 
действие за периода 2018-2021 г. за из-
пълнение на Националната стратегия за 
дългосрочна грижа (приет с РМС № 
28/19.01.2018 г.). С него стартира пър-
вият етап от процеса на деинституциона-
лизация на хората с увреждания и въз-
растните хора. Планът включва мерки за: 
подкрепа в домашна среда и в общ-
ността на лица с увреждания и възрастни 

Прилагане на мерките и дейностите, за-
ложени в Плана за действие за периода 
2018-2021 г. за изпълнение на Нацио-
налната стратегия за дългосрочна грижа. 
В процес на разработване е следващият 
План за действие за изпълнение на На-
ционалната стратегия за дългосрочна 
грижа за периода 2022-2027 г. 

 

2023 г. 

 

 

 

2023 г. 

 

ОПРЧР – 
84,9 млн. лв. 

ОПРР – 41,3 
млн.лв. 

 

4 млн. лв. 

 

 

 

 

 

1/Лица над 18 г. 
– 700 
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2/ Операция „Нова дългосрочна 
грижа за възрастните и хората с ув-
реждания – ЕТАП 2 – предоставяне 
на новите услуги“ 

 

 

 

 

 

3/ Операция „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с уврежда-
ния“ – Компонент I и Компонент II 

 

 

4/ Операция „Личностно развитие 
на лицата с психични разстройства и 
интелектуални затруднения“ 

 

 

 

5/ Операция „Социално включване 
на лицата с психични разстройства и 
с интелектуални затруднения“ 

 

 

 

 

6/ Операция „Социални предприя-
тия за лицата с психични разстройс-
тва и интелектуални затруднения“ 

 

 

 

 

 

2019 г. 

 

 

 

 

 

2019 г. 

 

 

 

2019 г. 

 

 

 

 

 

2019 г. 

 

 

 

 

2019 г. 

 

 

 

2018 г. 

хора; осигуряване на качествени соци-
ални услуги в общността за лица, наста-
нени в специализирани институции и по-
етапно закриване на институции; пови-
шаване на ефективността на системата за 
дългосрочна грижа; изграждане и ре-
монт на необходимата инфраструктура 
за предоставяне на социални и интегри-
рани здравно-социални услуги. Към 
Плана за действие са разработени: Карта 
на услугите за подкрепа в общността и в 
семейна среда и Карта на резидентните 
услуги, които са актуализирани от Меж-
дуведомствената работна група (МРГ) за 
управление и координация на процеса 
на деинституционализация на грижата за 
възрастните хора и хората с увреждания. 
Планът предвижда затваряне на 10 спе-
циализирани институции и разработване 
на 100 нови социални услуги за 2140 пот-
ребители. 

През м. юни 2020 г. МРГ прие Доклад за 
изпълнението през 2019 г. на Плана за 
действие за периода 2018-2021 г. за из-
пълнение на Националната стратегия за 
дългосрочна грижа. 

По отношение на мерките в Плана за 
действие за повишаване на ефектив-
ността на системата за дългосрочна 
грижа, включващи и мерки за подобря-
ване на нормативната уредба, от 1 юли 
2020 г. е в сила Законът за социалните ус-
луги. Продължава дейността на създаде-
ната междуинституционална работна 
група за разработване на подзаконовите 
нормативни актове по закона. 

Към 31.10.2020 г. в страната са разкрити 
и функционират като държавно делеги-
рана дейност 558 социални услуги за 
пълнолетни лица в общността, с общ ка-
пацитет 10 259 места. Към същия пе-
риод функционират 161 специализи-
рани институции за пълнолетни лица. В 
ЗСУ е предвидено съществуващите спе-
циализирани институции за хора с ув-
реждания да се закрият до 1 януари 
2035 г., а съществуващите домове за 
стари хора да се реформират до 1 яну-
ари 2025 г., за да отговорят на стандар-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

 

 

 

 

2023 г. 

 

 

 

 

 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

 

 

 

 

20 млн. лв. 

 

 

 

 

 

 

 

45.9 млн. лв. 

 

 

 

 

2 млн. лв. 

 

 

 

 

10 млн. лв. 

 

 

 

 

 

 

3 млн. лв. 

 

 

2/ Лица над 
18 г. – 1 260 

 

 

 

 

 

3/ Лица над 
18 г. – 17 000; 
Брой достав-
чици на услуги 
за социално 
включване – 
265. 

 

4/ Лица над 
18 г. – 750; Брой 
доставчици на 
услуги за соци-
ално включване 
-10 

 

5/ Лица над 18 
години – 800; 
Брой достав-
чици на услуги 
за социално 
включване – 10; 

 

 

 

6/ Неактивни 
или безработни 
участници – 200 

 

По ОПРР: 
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По ОПРР 2014–2020: изпълнение на 
процедура „Подкрепа за деинститу-
ционализация на грижата за възрас-
тни хора и хора с увреждания“ чрез 
строителство, ремонт, реконструк-
ция, преустройство, обновяване на 
сграден фонд за осигуряване на под-
ходяща инфраструктура за социални 
услуги в общността 

тите за качество, регламентирани в На-
редбата за качеството на социалните ус-
луги. 

 

1/ Сключен договор с конкретния бене-
фициент и в процес на изпълнение на 
проектното предложение. 

2/ Изпълнение на Плана за действие за 
периода 2018-2021 г. за изпълнение на 
Националната стратегия за дългосрочна 
грижа (приет с РМС № 28/19.01.2018 г.) 

 

1/ Сключен договор с конкретния бене-
фициент и в процес на изпълнение на 
проектното предложение. Екип от екс-
перти от АСП и Държавните психиат-
рични болници изготви Методика за 
оценка на лица с психични разстройства 
и с умствена изостаналост; формуляр за 
индивидуална оценка на лице, наста-
нено в специализирана институция 
/държавна психиатрична болница и 
формуляр за индивидуален план за под-
крепа и за извеждане от специализи-
рана институция/ държавна психиат-
рична болница. В екипа за оценка участ-
ваха експерти социални работници, пси-
холози и лекари-психиатри. При изгот-
вянето на индивидуалните оценки ще се 
проучват желанията на настанените 
лица, ще се извършва социално и психо-
логическо консултиране, ще се изследва 
семейния кръг на лицата и ще се извър-
шва оценка на здравословното състоя-
ние и поведението на потребителите. В 
периода януари-февруари 2020 г. бяха 
сформирани 5-членни екипи, които ще 
извършват оценката на потребностите 
на настанените лица в специализира-
ните институции и в държавните психи-
атрични болници. В екипите за оценка 
са включени лекари психиатри. Екипите 
за оценка преминаха тридневно обуче-
ние, с акцент практическо приложение 
на Методиката. Предвид разпростране-
нието на COVID-19 и обявеното извън-
редно положение, извършването на ин-
дивидуалните оценки и плановете за 
подкрепа ще се извършват при достъп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Продължаване на изпълнението на 
проектните дейности. 

 

2/ Набиране на проектни предложения.  

 

 

 

 

 

 

3/ Изпълнение на проектните дейности 
– Компонент 1 и Компонент 2. 

 

 

4/ Изпълнението на проектните дей-
ности по договорите. 

 

 

 

5/ Изпълнението на проектните дей-
ности по договорите. 

 

 

2023 г. Брой 
подкрепени 
обекти на 
социалната 
инфраструктура 
в процеса на 
деинституциона
лизация 
(текуща – 0, 
целева 69 бр.) 
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до съответните институции, които в мо-
мента са затворени за външни посеще-
ния. 

2/ Операцията е обявена за кандидатст-
ване с краен срок за представяне на 
проектните предложения -31 декември 
2021 г. 

3/ Конкретен бенефициент по Компо-
нент I е Министерство на здравеопазва-
нето, а по Компонент II са общини. По 
К2 са сключени 126 договори с общини 
на обща стойност 31,7 млн. лв. 

Компонент 1 - Утвърдена е методика за 
предоставяне на социално – здравната 
услуга. Извършва се ежемесечен мони-
торинг на патронажната грижа, предос-
тавяна от общините. 

Компонент 2 – Предоставени са услуги 
на 9 853 лица. 

4/ Сключване на договорите като по 
този начин ще стартира и реалното пре-
доставяне на услугите. 

5/ Целта на операцията е чрез създа-
ване на центрове за социална рехабили-
тация и интеграция за лица с психични 
разстройства и за лица с интелектуални 
затруднения, да се предоставят подкре-
пящи социални услуги в общността. 

6/ Предстои сключване на одобрените за 
финансиране проекти. 

В процес на изпълнение 26 договори за 
предоставяне на БПФ за деинституцио-
нализация на грижата на възрастни хора 
и хора с увреждания на стойност 37,3. 
Няма приключили проекти. 

 

 

6/ Изпълнението на проектните дей-
ности по договорите.. 

 

 

Изпълнение на проектите. 

 2016 г. Изпълнение на проект „Нови стандарти 
за социални услуги“ с конкретен бене-
фициент МТСП. Дейностите по проекта 
са приключили –разработени предложе-
ния за:  

- варианти за въвеждане в практи-
ката на финансиране на принципа 
„парите следват клиента“ при пред-
лагане на социални услуги с консул-
тативен характер, социални услуги 
от резидентен тип, социални услуги 

Изпълнението на проектните дейности. 2020 г. ОПРЧР – 
1,7 млн. лв. 

Разработени 
стандарти за ка-
чество на соци-
алните услуги 
за деца и пъл-
нолетни лица, 
включително и 
с увреждания; 
разработени 
модели за ос-
тойностяване и 
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за дневна грижа, социални услуги в 
домашна среда и мобилни услуги; 

- - анализ/съпоставка на различните 
практики в държави-членки на Ев-
ропейския съюз и в България при 
прилагане на принципа „парите 
следват клиента“ в предоставянето 
на социални услуги; 

- - механизъм за въвеждане на пред-
ложените модели за финансиране 
на услугите в практиката, които да 
са приложими в национален кон-
текст спрямо различните типове со-
циални услуги; 

- предварителна оценка на въздействи-
ето от въвеждането на разработените 
модели в практиката, за всеки тип ус-
луги; 

- финансови модели за остойностяване 
предоставянето на социалните услуги по 
типове услуги; 

- стандарти за качество на социалните 
услуги; 

- изготвен анализ и разработени пред-
ложения за социални и интегрирани ус-
луги за дългосрочна грижа; изготвен 
анализ и разработени предложения за 
развитието на услуги (социални и интег-
рирани) за подкрепа на семействата, ко-
ито полагат грижи за член/членове на 
семейството, които имат трайно увреж-
дане или са зависими от грижи възрас-
тни хора. 

Резултатите от изпълнените дейности по 
проекта са публикувани в сборници и 
разпространени сред заинтересованите 
страни. 

финансиране на 
социалните ус-
луги; разрабо-
тен модел за 
планиране на 
социалните ус-
луги и критерии 
за разработ-
ване на карта 
на потребнос-
тите и карта на 
услугите на на-
ционално ниво. 

Подобря-
ване на 
достъпа до 
интегри-
рани соци-
ални ус-
луги и ус-
луги по за-
етостта  

 

Подобряване 
достъпа до па-
зара на труда за 
хората с увреж-
дания 

Насърчаване на стопанската инициа-
тива в интерес на хората с уврежда-
ния чрез прилагане на мерки по 
реда на Закона за хората с уврежда-
ния. Осигуряване на възможности за 
заетост в обичайна, специализирана 
и защитена работна среда. 

 

2020г. През отчетния период е осъществено: 

Реализиране на Националната програма 
за заетост на хората с увреждания по чл. 
44, ал. 1 от Закона за хората с уврежда-
ния с цел създаване на условия за зае-
тост на хора с трайни увреждания, на-
сърчаване и подпомагане на работода-
телите да ги наемат на работа и за пови-
шаване на тяхната пригодност за заетост 
чрез финансиране на дейности за осигу-
ряване на достъп до работното място, 

Повишаване на заетостта и пригод-
ността за заетост на хората с уврежда-
ния, чрез осигурени финансови стимули. 

 

 

 

 

Декември 
2020 г. 
(еже-
годна)  

4,2 млн. лв. 
за 2020 г  

 

 

 

 

 

Приспособени 
и оборудвани 
работни места 
за хора с 
трайни увреж-
дания, в т.ч. 
обучени лица 
от целевата 
група за профе-
сионално и слу-
жебно развитие 
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приспособяване и/или оборудване на 
работното място за човек с трайно ув-
реждане; квалификация и преквалифи-
кация, съответно обучение за професио-
нално и служебно развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансиране на проекти за започване и 
развитие на самостоятелна стопанска 
дейност на хора с увреждания. съгласно 
чл. 46 от Закона за хората с увреждания. 

 

 

Финансиране на специализирани предп-
риятия и кооперации на хора с уврежда-
ния по целеви проекти и програми, съг-
ласно чл. 49 от Закона за хората с увреж-
дания . 

 

 

Финансиране изграждането на Цент-
рове за защитена заетост – механизъм в 
подкрепа на трудовата интеграция на 
хора с множество трайни увреждания за 
извършване на продуктивна дейност, 
платена работа и предоставяне на пер-
сонални подкрепящи услуги, по чл. 52, 
ал. 3 от Закона за хората с увреждания  

 

Създаване на условия за реализиране 
на одобрените проектни дейности. 

Осъществяване на наблюдение и конт-
рол 

Подобряване на предприемаческите 
умения на хората с увреждания 

 

 

 

Подобряване на производителността и 
конкурентоспособността на специализи-
рани предприятия и кооперации на хора 
с увреждания и трудово-лечебните 
бази. Преодоляване на икономическите 
ограничения. 

 

 

Осигуряване на защитената заетост за 
хора с множество трайни увреждания. 

 

 

За периода от 01.11.2020 г. до края на 
изпълнение на мярката ще се реализи-
рат преките и/или инвестиционни дей-
ности по проектите/програмите. Осъ-
ществяване на наблюдение и контрол 

 

0,6 млн. лв. 
за 2020 г 

 

 

1.5 млн. лв. 
за 2020 г.  

 

 

 

 

 

0,6 млн. лв. 
за 2020 г 

Към 
30.09.2020 г. 

изразходва-
ните средтсва 
за изпълне-
ние на мяр-
ката общо по 
проектите и 
програмите в 
интерес на 
стопанската 
инициатива 
на хората с 
увреждания 
са в размер 
на 829 328 
лв., което 
съставлява 
около 12 % от 
общата це-
лева стойност 
за целия пе-
риод на из-
пълнение на 
мярката. 

 

– целева стой-
ност– 1000 бр.;  

 

Хора с уврежда-
ния, стартирали 
самостоятелна 
стопанска дей-
ност -27 бр.; 

 

Разкрити нови 
работни места 
за хора с увреж-
дания– 30 бр.; 

Осигурени ра-
ботни места 
и/или подоб-
рени здравос-
ловни и безо-
пасни условия 
на труд в специ-
ализирана ра-
ботна среда– 
360 бр.; 

Технологично 
обновление – – 
10 бр.; 

 

Създадени цен-
трове за защи-
тена заетост  

– 2 бр. 

Към 30.09.2020 
г.  са разкрити 
29 работни 
места за хора с 
трайни увреж-
дания по прог-
рамата по чл. 
44 от ЗХУ.  

12 предприе-
мачи - хора с 
увреждания са 
стартирали са-
мостоятелна 
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 стопанска дей-
ност.  

По програмата 
за финансиране 
на проекти със 
стопанска насо-
ченост  на спе-
циализирани 
предприятия и 
кооперации на 
хора с уврежда-
ния продължи 
са разкрити за 
25 работни 
места за хора с 
увреждания. 
270 работни 
места са с оси-
гурени и /или 
подобрени 
здравословни и 
безопасни ус-
ловия на труд. 
14 специализи-
рани предприя-
тия и коопера-
ции на хората с 
увреждания са 
технологично 
обновени. 

 

Предприети са 
действия за изг-
раждането на 2 
Центъра за за-
щитена заетост. 

 

Подобря-
ване на 
достъпа до 
интегри-
рани соци-
ални ус-
луги и ус-
луги по за-
етостта  

 

Подобряване 
достъпа до па-
зара на труда за 
хората с увреж-
дания 

Финансиране на дейности за изг-
раждане на достъпна жилищна 
среда за хора с увреждания и в под-
крепа на личната мобилност на хора 
с трайни увреждания, съгласно 56, 
ал. 1 от Закона за хората с уврежда-
ния. Националната програма за дос-
тъпна жилищна среда и лична мо-
билност цели премахване на същес-
твуващите пречки и прегради пред 
достъпността и подкрепа на личната 

2020г. Открита е процедура за набиране на 
проектни предложения по двата компо-
нента на Програмата: 

1. Компонент 1 „Достъпна жилищна 
среда” – за финансиране изпълнението 
на инвестиционни проекти за изграж-
дане на достъпна среда в съществуващи 
жилищни сгради и прилежащите им 
пространства, която се ползва безвъз-
мездно и по нестопански начин; 

Изпълнение на Национална програма за 
достъпна жилищна среда и лична мо-
билност.  

Реализиране на проектните дейности и 
тяхното финансиране. 

Наблюдение и контрол по изпълнението 
на финансираните дейности. 

декември 
2020 г. 
(еже-
годна  

 

2 млн. лв. за 
2020 г. 

През отчет-
ния период 
договорените 
средства за 
финансиране 
на дейнос-
тите за изпъл-
нение на 
мярката са в 
размер на 

Финансирани 
50 проекти съ-
ответните ком-
поненти. 

През отчетния 
период са фи-
нансирани 
общо 56 про-
екти по Програ-
мата. 
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мобилност на хора с трайни увреж-
дания за тяхното социално приоб-
щаване. 

 

2. Компонент 2 „Лична мобилност” – за 
приспособяване на лично моторно пре-
возно средство, необходимо за осигуря-
ване на личната мобилност на човек с 
трайно увреждане. 

около 1,9 лв., 
с което е 
почти постиг-
ната на 100 %  
общата це-
лева стойност 
за целия пе-
риод на из-
пълнение на 
мярката. 

Съответно 49 по 
Компонент 1 
„Достъпна жи-
лищна среда” и 
7 по  Компо-
нент 2 „Лична 
мобилност”. 

  Финансиране на проекти за изграж-
дане на достъпна архитектурна 
среда за хората с увреждания на 
културни, исторически, спортни и 
други обекти. 

 Подобрен достъп за хората с уврежда-
ния имащи специфични потребности 
при пространственото си придвижване. 

Финансирането на проекти за осигуря-
ване на архитектурен достъп и адапти-
ране на културни, спортни и истори-
чески обекти осигурява предпоставки за 
активно социално включване на хората с 
увреждания, имащи специфични пот-
ребности при пространственото им 
придвижване за участието им в култур-
ния, обществения и спортен живот в 
страната. Така се повишава тяхната об-
ществена значимост и самочувствие и се 
постига приобщаването им към нацио-
налното културно, историческо богатс-
тво на страната. 

Финансиране реализирането на проек-
тни дейности.  

Изпълнение на проектните дейности. 

 

Наблюдение и контрол по изпълнението 
на финансираните дейности. 

декември 
2020 г. 

ежегодна 

 

0,5 млн. лв. 

Към 
30.09.2020 г. 

изразходва-
ните средства 
за изпълне-
ние на мяр-
ката са в раз-
мер на 
165 780 лв., 
което състав-
лява около 33 
% от общата 
целева стой-
ност за целия 
период на из-
пълнение на 
мярката. 

Осигурен дос-
тъп на хората с 
увреждания и 
адаптиране на 
културни, исто-
рически и спор-
тни обекти с 
международно, 
национално и 
регионално 
значение. 

Към 30.09.2020 
г. по тази мяр-
ката се изпъл-
няват дейности 
по 12 сключени 
договори за 
адаптиране на 
културни, исто-
рически и спор-
тни обекти за 
хора с уврежда-
ния. 

Подобря-
ване усло-
вията на 
живот на 
уязвимите 
групи 

Интеграция на 
уязвими и други 
групи в неравнос-
тойно положение 
чрез осигурява-
нето на подхо-
дяща социална 
инфраструктура и 
подобряване на 
жилищните усло-
вия за уязвими 
групи . 

По ОПРР 2014–2020: Строителство, 
реконструкция, ремонт и разшире-
ние на социални жилища с оглед 
предотвратяване на бедността и со-
циалното изключване и ремонт/ре-
конструкция/изграждане на подхо-
дяща 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. Изпълнение на проекти по процедура за 
предоставяне на БФП по ПО 1 „Устой-
чиво и интегрирано градско развитие“ 
за изграждане/реконструкция на соци-
ални жилища за хора в неравностойно 
положение, вкл. за маргинализирани 
групи и за общинска социална инфраст-
руктура за предоставяне на услуги в об-
щността. Сключени са 21 бр. ДБФП за со-
циални жилища на стойност 
53,4 млн. лв. и 18 договора за общинска 
социална инфраструктура на стойност 
20,6 млн. лева. Приключили са 4 про-
екта за социална инфраструктура и 1 
проект за социални жилища на стойност 
11,7 млн. лв. 

Изпълнение на проекти по ОПРР 2014–
2020 в рамките на ПО 1 „Устойчиво и ин-
тегрирано градско развитие“ – за про-
екти за изграждане/реконструкция на 
социални жилища за хора в неравнос-
тойно положение, вкл. за маргинализи-
рани групи и за общинска социална ин-
фраструктура за предоставяне на услуги 
в общността. 

2023 г. 55,8 млн. лв. 
по ПО1 на 
ОПРР 

Рехабилити-
рани 

жилища в град-
ските 

райони – це-
лева стойност 
632 бр., постиг-
ната 183 бр. 

Население, пол-
зващо подоб-
рени социални 
услуги – целева 
стойност 13 
843лица, пос-
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тигната стой-
ност – 2 670 
лица 

По-ефек-
тивно под-
помагане 
на мини-
малните 
доходи 

Осигуряване на 
финансова подк-
репа за хората с 
увреждания 

Предоставяне на месечна финан-
сова подкрепа и целеви помощи по 
реда на Закона за хората с уврежда-
ния. 

2020 г. Изготвяне на индивидуална оценка на 
потребностите на хората с увреждания 
по реда на Закона за хората с уврежда-
ния. 

Въз основа на заключенията от оценката 
се определят видовете финансова подк-
репа по реда на закона. 

Осъществяване на дейности по отпус-
кане, изплащане, изменяне, спиране, 
прекратяване и възобновяване на фи-
нансовата подкрепа, по реда и услови-
ята, определени с Правилника за прила-
гането на закона. 

Към 30.09.2020г. е предоставена финан-
сова подкрепа на 670 659 средномесе-
чен брой подпомагани лица с уврежда-
ния. По видове финансова подкрепа на-
туралните стойностни показатели са 
следните: 

1. На 662 679 средномесечен брой лица 
с трайни увреждания е осигурена ме-
сечна финансова подкрепа, съобразно 
степента на увреждане; 

2. На 7 980 средномесечен брой лица с 
увреждания са осигурени целеви по-
мощи, съобразно вида на увреждане (в 
т.ч. за осигуряване на помощни средс-
тва, приспособления, съоръжения и ме-
дицински изделия на 6 603 лица; за по-
купка на лично моторно превозно сред-
ство – на 3 лица; за приспособяване на 
жилище  - на 9 лица; за балнеолечение 
и/или рехабилитационни услуги – на 2 
388 лица и за наем на общинско жи-
лище – на 1 115 лица). 

Обезпечаване реализирането на пра-
вото на финансова подкрепа за хората с 
увреждания чрез осъществяване на дей-
ности по отпускане, изплащане, изме-
няне, спиране, прекратяване и възобно-
вяване на финансовата подкрепа, съоб-
разно потребностите на хората с увреж-
дания, установени на база на индивиду-
ално оценяване съответно по линия на 
Агенцията за социално подпомагане. 

Посочените административни производ-
ства и заложени процедури ще се извър-
шват за периода от 01.01.2020 г. до края 
на периода на изпълнение на мярката. 

 

 

Компенсиране на разходите, свързани с 
преодоляване на затрудненията, пре-
дизвикани от вида и степента на увреж-
дане. 

декември 
2020 г. 
ежегодна 

450,19 млн. л
в. за 2020 г. 

Към 
30.09.2020 г. 
изразходва-
ните средства 
за финанси-
ране на подк-
репата са в 
размер на 
365, 28 млн. 
лв., което 
съставлява 81 
% от общата 
целева стой-
ност за целия 
период на из-
пълнение на 
мярката. 

 

Подпомагани 
лица за 2020 г. 
(целева  

стойност -
658 000 лица).  

Към 
30.09.2020г. е 
предоставена 
финансова под-
крепа на 
670 659 средно-
месечен брой 
подпомагани 
лица с увреж-
дания. В про-
центно съотно-
шение спрямо 
общата целева 
стойност за пе-
риода на из-
пълнение на 
мярката се наб-
людава прогре-
сивен ръст и 
преизпълне-
ние. 
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3 МЕРКИ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОИТО Е  
НЕОБХОДИМО УСКОРЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА 

 

Област на политиката Наименование на мярката Отговорна  
институция 

Обществени поръчки Стратегическо планиране 
АОП 

Обществени поръчки Въвеждане на електронни обществени поръчки 
АОП 

Модернизация на структу-
рата и управлението на фи-
нансирането на фундамен-
тални и приложни научни 
изследвания  

Преструктуриране на модела за финансиране на 
фундаментални и приложни научни изследва-
ния, в т.ч. създаване на нова Агенция за насърча-
ване на научните изследвания 

ДАНИИ 

 


