
 

 
 
 
 

  

Актуализация  2022 г.  

април 2022 г. 

София, България  

 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  
ЗА РЕФОРМИ 



 

Съдържание 
 

 

Въведение ............................................................................................................................................................... 5 

1. Макроикономически контекст и сценарий .................................................................................... 6 

Макроикономически перспективи за периода, обхванат от програмата .......................... 6 

2. Отговор на политиката на основни икономически  предизвикателства ...................... 8 

Изпълнение на специфичните препоръки на Съвета от 2020 г. ........................................ 8 

 Специфична препоръка 1 .......................................................................................... 8 

 Специфична препоръка 2 ........................................................................................ 21 

 Специфична препоръка 3 ........................................................................................ 43 

 Специфична препоръка 4 ........................................................................................ 63 

3. Напредък по отношение на целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР) ................ 75 

Напредък в изпълнението на целите за устойчиво развитие на  ООН (ЦУР) ................ 75 

4. Използване на фондове на ЕС ............................................................................................................. 82 

 

 

  



 

Списък на използваните съкращения 

 

АЗ – Агенция по заетостта 

АГКК – Агенция по геодезия, картография и 

кадастър 

АМ – Агенция Митници 

ББР – Българска банка за развитие 

БВП – Брутен вътрешен продукт 

БФП – Безвъзмездна финансова помощ 

ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници 

ВиК – водоснабдяване и канализация 

ВОМР – водено от общностите местно разви-

тие 

ГИС – Географска информационна система 

ДАНС – Държавна агенция Национална си-

гурност 

ДБ – Държавен бюджет 

ДВ – Държавен вестник 

ДГ – Детски градини 

ДДС – данък върху добавената стойност 

ДЗЛ – Данъчно задължено лице 

ДБФП – Договор за безвъзмездна финансова 

помощ 

ЕЕ – енергийна ефективност 

ЕИС – Единна информационна система 

ЕИТ – Единна информационна точка 

ЕК – Европейска комисия 

ЕС – Европейски съюз 

ЕССП – Европейски стълб на социалните 

права 

ЕСФ – Европейски Социален Фонд 

ЕСИФ – Европески структурни и инвестици-

онни фондове 

ЕФРР – Европейски фонд за регионално раз-

витие 

ЗДБРБ – Закон за държавния бюджет на Ре-

публика България 

ЗДДФЛ – Закон за данъците върху доходите 

на физическите лица 

ЗДДС – Закона за данък върху добавената 

стойност 

ЗИД – Закон за изменение и дъпълнение 

ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно 

облагане 

ЗЛПХМ – Закон за лекарствените продукти в 

хуманната медицина 

ЗМИП – Закон за мерките срещу изпиране на 

пари  

ЗНИ – Закон за насърчаване на инвестициите 

ИКТ – информационни и комуникационни 

технологии 

ИПК – Инвестиционната програма за климата 

ИП – изпиране на пари 

КАВ – качеството на атмосферния въздух 

НОР – Национална оценка на риска 

МВР – Министерство на вътрешните работи 

МВУ – Механизъм за възстановяване и устой-

чивост 

МЕ – Министерство на енергетиката 

МЗ – Министерство на здравеопазването 

МИР – Министерството на иновациите и рас-

тежа 

МОН – Министерството на образованието и 

науката 

МРРБ – Министерство на регионалното раз-

витие и благоустройство 

МСП – малки и средни предприятия 

МТСП – Министерстовото на труда и социал-

ната политика 

НДЕФ – Националния доверителен екофонд 

НЕИСПУО – Национална електронна инфор-

мационна система за предучилищно и учи-

лищно образование 

НЗОК – Националната здравноосигурителна 

каса 

НОИ – Национален осигурителен институт 

НРПД – Национална рамка за приоритетни 

действия за Натура 2000 

НПВУ – Национален План за възстановяване 

и устойчивост 

НПДЗ – Национален план за действие по зае-

тостта 

НРД – Национален рамков договор 

НРП – Национална програма за реформи 

НСОРБ – Национално сдружение на общи-

ните в Република България 

НЦЗПБ – Национален център по заразни и па-

разитни болести 

ОВ – Оценка на въздействието 

ОГО – обединени граждански организации 



 

ОИСР – Организацията за икономическо сът-

рудничество и развитие 

ОПИК – Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 

ОПНОИР – Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 

ОПОС – Оперативна програма „Околна 

среда“ 

ОПРР – Оперативна програма „Региони в рас-

теж“ 

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 

ПКИП – Програма „Конкурентоспособност и 

иновации в предприятията“ 2021-2027 

ПМПК – Програма „Микропроекти за кли-

мата“ 

ПМС – Постановление на Министерския съ-

вет 

ППСР – Програма за подкрепа на структурни 

реформи 

ПО – Приоритетна ос 

ПОС – Програма „Околна среда“ 

ППЗСП – Правилник за прилагане на Закона 

за социално подпомагане 

ПРР 2021-2027 г. – Програма за развитие на 

регионите 2021-2027 г. 

ПСОВ – пречиствателни станции за отпа-

дъчни води 

ПУДООС – Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на околната среда 

ПУГМ – Планове за устойчива градска мобил-

ност 

ПУО – предучилищно и училищно образова-

ние 

ПУР – Притежатели на разрешително за упот-

реба 

ПУРБ – Плановете за управление на речните 

басейни 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

РМС – Решение на Министерския съвет 

РПИП – регионални прединвестиционни про-

учвания 

РСУО – регионални сдружения за управление 

на отпадъците 

САД ФР – специализирана административна 

дирекция „Финансово разузнаване” 

СИМ/BIM – строително информационно мо-

делиране 

СИП – социално икономически партньори 

СМП – спешна медицинска помощ 

СМР – стоително монтажни работи 

СПСР – Служба за подкрепа на структурни 

реформи 

СОП – специални образователни потребности 

СП – Специфична препоръка 

УПМСНА – Устройстен правилник на Минис-

терския съвет и неговата администрация 

ФМФИБ – Фонд мениджър на финансови инс-

трументи в България 

ФР – финансиране на тероризъм 

ХИПЦ – Хармонизиран индекс на потреби-

телските цени  

ЦПОВ – цялостна предварителна оценка на 

въздействието 

ЦПЗ – център за психично здраве 

ЦСМП – център за спешна медицинска по-

мощ 

ЦУР – Цели за устойчиво развитие на ООН 

ЮЛНЦ – Юридически лица с нестопанска цел  

NEET’s – Безработни младежи до 29 г., както и 

младежи, които нито се обучават, нито са заети

 



5 

Въведение 

Актуализацията на Националната програма за реформи (НПР) за 2022 г. се изготвя в рамките на Евро-

пейския семестър, който е временно адаптиран спрямо Механизма за възстановяване и устойчивост 

(МВУ), както и в условията на влошена и непридвидима икономическа среда, обусловена от геополи-

тически рискове.  

Документът е съобразен с Годишната стратегия за устойчив растеж за 2022 г. и Доклада по механизма 

за ранно предупреждение, с които се поставя началото на семестъра за 2022 г. Акцентът в НПР е пос-

тавен върху областите от Националния доклад от 2020 г. и върху напредъка в адресирането на Специ-

фичните препоръки (СП) на Съвета от 2020 г. Това се налага поради обстоятелството, че Европейската 

комисия (ЕК) не предложи СП по отношение на структурните политики през 2021 г. и не бяха изгот-

вени докладите по страни за 2021 г. както и поради предвиденото по-късно публикуване на доклада за 

България за 2022 г., след официалното изпращане на НПР – през м. май. Актуализацията на НПР за 

2022 г. е разработена в съответствие със средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023–2025 г. 

и с Конвергентната програма на Република България (2022–2025 г.). Заложените в програмата ангажи-

менти и мерки са съобразени и с изпълнението на принципите и правата от Европейския стълб на со-

циални права (ЕССП). Представени са и мерки в изпълнение на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) 

на ООН. 

Националната програма за реформи включва четири раздела. Първият съдържа кратък преглед на мак-

роикономическите очаквания. Вторият раздел включва мерки в отговор на препоръките и на констати-

раните пропуски в Националния доклад за България за 2020 г. В третия раздел се представяпреглед на 

напредъка по ЦУР на ООН. За всяка СП, област на политика, в табличен вид е представена конкретна 

информация за мерките, чрез които ще се реализират ангажиментите и целите на политиките в рамките 

на настоящия семестър. Връзката между приоритетите във финансирането от Европейските структурни 

и инвестиционни фондове за периода 2021–2027 г. с идентифицираните предизвикателства в Нацио-

налния доклад за България за 2020 г. и СП за 2020 г. е представена накратко в последния раздел.  
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1. Макроикономически контекст и сценарий  

Макроикономически перспективи за периода, обхванат от програмата  

В периода 2015–2019 г. българската икономика се развиваше със сравнително високи темпове на рас-

теж (средно 3,6%), без натрупване на макроикономически дисбаланси. Фискалните и външните ба-

ланси на страната бяха стабилни. Провежданата от България благоразумна фискална политика позволи 

реализирането на бюджетни излишъци, което осигури необходимото пространство за прилагане на ан-

тикризисни мерки и възможност за финансиране на бюджетния дефицит на благоприятна цена във 

времена на несигурност. 

2020 г. премина под знака на безпрецедентна световна пандемия и икономическа криза, предизвикана 

от вируса SARS-CoV-2 и причиняваната от него болест COVID-19. Макроикономическите показатели 

през 2020 г. показаха сравнително умерено отражение на кризата в България. Брутният вътрешен про-

дукт (БВП) се понижи с 4,4% в реално изражение, в сравнение със спад от 5,9% за ЕС. През 2021 г. 

беше в ход икономическо възстановяване в ЕС, но с големи различия между отделните държави, като 

нивото на БВП от 2019 г. не беше достигнато. През предходната година, България почти достигна ни-

вото на БВП от периода преди пандемията, с растеж от 4,2%. От страна на крайното търсене, частните 

инвестиции в основен капитал и износа на услуги не можаха да достигнат предкризисните си нива. 

Положителният принос на правителствените разходи за потребление и инвестиции за растежа на БВП 

значително се повиши през последните две години. Бюджетните разходи за финансиране на мерките в 

отговор на пандемията бяха в размер средно около 4% от БВП за 2020 г. и 2021 г. Въпреки оказаната 

фискална подкрепа за бизнеса, за държавните органи, участващи в дейности свързани с борбата с пан-

демията от COVID-19 и последиците от нея, и за домакинствата, показателите за публичните финанси 

на България останаха силни в сравнение с редица държави от ЕС. Бюджетният резултат на начислена 

основа бе дефицит от около 4% на годишна база. При изключване на разходите свързани с пандемията, 

то бюджетният баланс е близък до 0%. 

Инвазията на Руската федерация в Украйна усложни допълнително макроикономическата среда в света 

и особено в Европа. Реалния растеж на БВП в ЕС ще се забави по линия на по-високи цени, намален 

износ към Руската федерация и Украйна, отлагане на част от инвестициите поради високата несигур-

ност, забавяне/затруднения на доставки на определени суровини. Ситуацията във връзка с военния 

конфликт промени и икономическите перспективи за България. Очакват се по-ниски растежи на БВП 

през 2022 и 2023 г., съответно 2,6 и 2,8%. 

Конфликтът ще се отрази на икономиката чрез ограничаване на покупателната способност на домакин-

ствата от по-високата инфлация, по-ниско външно търсене, което забавя износа, и увеличена несигур-

ност, която ще се отрази в отлагане на частни инвестиции. Очаква се публичните капиталови разходи 

да подкрепят нарастването на инвестициите в основен капитал. От страна на публичното потребление 

също се прогнозира положителен принос за растежа на БВП. 

Потокът на бежанци в страната, който вече е факт, се оценява като положителен ефект върху иконо-

мическата активност. Той ще повлияе за увеличението на заетостта в най-голяма степен през 2022 г. 

Потокът от нови заети, както и увеличения брой заети сред резидентите обуславя ръст на заетите през 

2022 г. от 1,7%. Коефициентът на безработица ще следва тенденция на намаление през целия прогнозен 

период. Предвиждането за 2022 г. е за стойност от 5,0% и да намалее до 4,2% през 2025 г. 

Номиналният растеж на доходите от труд в средносрочен хоризонт ще остане висок, но оценките за 

тяхното реално нарастване са ревизирани надолу отчитайки инфлационните процеси. През 2022 г. но-

миналният растеж на компенсацията на един нает е оценен на 8.1% и отразява очакваното търсене на 

труд, повишаването на минималните доходи и някои вторични ефекти от високите темпове на инфла-

ция в страната. Друг фактор, който се очаква да има ограничаващо влияние за нарастването на запла-

щането, е включването на бежанците от Украйна в пазара на труда. Очаква се те да се включат в дей-

ности с относително по-ниски от средните за икономиката производителност на труда и заплащане, 

което при равни други условия ще доведе до по-нисък растеж на средните доходи. 



7 

Нарастването на общото равнище на потребителските цени ще продължи да се ускорява до третото 

тримесечие на годината, след което ще започне да се забавя. Средногодишната инфлация (според 

ХИПЦ) ще достигне 10,4% през 2022 г. В съответствие с очакванията за намаление на международните 

цени при всички основни суровини в периода 2023–2025 г., както и с изчерпване на вторичните ефекти, 

средногодишната инфлация в страната се очаква да се забави до 5,1% през 2023 г. и да достигне до 

2,3% през 2025 г. 

В съответствие с очакваното влошаване на икономическата ситуация и повишената несигурност, рас-

тежът на вземанията на предприятията ще се забави до 4,6% в края на 2022 г., а този на домакинствата 

– до 9,9%. Въпреки прогнозираното забавяне при жилищните кредити, през 2022 г. темпът им на рас-

теж ще остане относително висок, тъй като покупката на жилище е основна алтернативна форма за 

инвестиция или за съхранение на стойността в среда на висока инфлация и ниски лихвени проценти.  

Военният конфликт в Украйна внесе нова несигурност в икономическите перспективи като рисковете 

за макроикономическата прогноза са основно по линия на по-висока инфлация и нарушения в произ-

водствените процеси както в страната, така и в основни търговски партньори. Това може да се отрази 

в ограничен износ, влошени финансови резултати на фирмите, увеличаване на безработицата, по-ниска 

инвестиционна активност. Риск продължава да бъде и епидемичната ситуация, вероятността от поява 

на нов вариант на вируса и въвеждането на ограничения. 

Пред прогнозата съществуват и рискове в положителна посока. Облекчаване на геополитическата си-

туация би могло значително да забави инфлационните процеси и да има положителен ефект върху ико-

номическата активност. Несигурността породена от конфликта може да се разсее по-бързо от очаква-

ното и да не окаже съществено забавяне на потреблението и инвестициите в страната. При стабилизи-

ране/разрешаване на конфликта в краткосрочен период, може да се наблюдава по-висок растеж на по-

сещенията на чужденци в страната, което ще има положителен ефект върху растежа на БВП. 
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2. Отговор на политиката на основни икономически  
предизвикателства 

Изпълнение на специфичните препоръки на Съвета от 2020 г. 

 

 Специфична препоръка 1 

 В съответствие с общата клауза за дерогация, да предприеме всички необходими 

мерки за ефективно справяне с пандемията, поддържане на икономиката и подпо-

магане на последващото възстановяване. Когато икономическите условия позволя-

ват това, да провежда фискални политики, насочени към постигане на благора-

зумни средносрочни фискални позиции и гарантиране на устойчивостта на дълга, 

като същевременно засили инвестициите. Да мобилизира достатъчно финансови ре-

сурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната сис-

тема и да гарантира балансирано географско разпределение на здравните работ-

ници. 

 

Резюме на политиката 

Фискалната политика в средносрочен план е насочена към запазване устойчивостта и предвидимостта 

на бюджетната рамка. Предвижда се консолидация на дефицита на сектор „Държавно управление“ към 

края на периода, като отрицателното салдо по бюджета нама-лява за периода 2023–2025 г. През 2022 г. 

се очаква бюджетното салдо да бъде отрицателно в размер на 5,3% от БВП. В средносрочен план се 

очаква дефицит в размер съответно на 2,9% от БВП за 2023 г., 2,8% за 2024 г. и 2,4% от БВП за 2025 г. 

Ако се отчете въздействието на временните приходни и разходни мерки, свързани с предотвратяване 

разпространение-то на COVID-19 в страната и ограничаване последиците от кризата, отрицателното 

салдо на сектор „Държавно управление“ за 2023 г. се планира да е в размер на 2,7%. 

Съгласно предварителните данни на НСИ за 2021 г. мерките в отговор на разпространението на панде-

мията от COVID-19 (вкл. националното съфинансиране), възлизат на 6,1 млрд. лв. (или 4,6 % от БВП), 

като включват 2,7 млрд. лв. за мерки за подкрепа на домакинствата, 1,4 млрд. лв. за мерки за подкрепа 

на бизнеса, 1,9 млрд. лв. за мерки за държавни органи, участващи в дейности свързани с борбата с 

пандемията от COVID-19 и последиците от нея, както и 0,1 млрд. лв. за национално съфинансиране на 

мерки, свързани с COVID-19.   

През 2022 г. се предвижда мерките, свързани с COVID-19, да възлизат на 3,1 млрд. лв. на начислена 

основа или 2,1% от прогнозния БВП, от които 1,6 млрд. лв. за мерки за подкрепа на домакинствата, 0,9 

млрд. лв. за мерки за подкрепа на бизнеса, 0,6 лв. млрд. лв. за мерки за държавни органи, участващи в 

дейности свързани с борбата с пандемията от COVID-19 и последиците от нея. 

Като се има предвид активираната клауза за дерогация на Пакта за стабилност и растеж на ЕК, бяха 

предприети стъпки за прецизиране на регулациите в областта на фискалните правила на фона на гло-

балните предизвикателства пред икономиката и бюджета. В края на 2020 г. бяха приети изменения и 

допълнения в Закона за публичните финанси, които позволяват превишаване на ограниченията за по-

казателите за дефицит по консолидираната фискална програма и за сектор „Държавно управление“, 

както и годишния темп на растеж на разходите спрямо потенциалния БВП при извънредни обстоятел-

ства. Друго изменение е свързано с изключване от обхвата на максималния размер на разходите по 

консолидираната фискална програма (40% от БВП) на разходите по сметките за средства от ЕС, както 

и по други международни програми и договори, които са с режим на сметки на средства от ЕС и свър-

заното с тях национално съфинансиране. 

Безпрецедентната ситуация, свързана с ограничаване на разпространението на заразата с COVID-19 в 

световен мащаб, наложи приемането на спешни мерки в областта на данъчната политика в подкрепа 
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на бизнеса и заетостта. Някои от тези мерки, като удълженият срок за деклариране по Закона за корпо-

ративното подоходно облагане (ЗКПО), станаха постоянни чрез промени в съответните данъчни за-

кони. Друга част, запазват характера си на антикризисни мерки, като се прилагат и през 2022 г. Същев-

ременно, за периода се запазват основните приоритети на политиката, свързани с подобряване на съ-

бираемостта на приходите, предотвратяването на възможностите за укриване и невнасяне на данъци и 

осигуровки и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. 

За осигуряване на достатъчно финансови ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и ка-

пацитета на здравната система чрез бюджите на Министерство на здравеопазването (МЗ) и на Нацио-

налната здравноосигурителна каса (НЗОК) бяха увеличени средствата за сектор „Здравеопазване“. Въз 

основа на това ще бъде осигурена устойчивост на финансирането на дейностите извън обхвата на за-

дължителното здравно осигуряване и ще бъдат направени нормативни промени, с които ще бъде раз-

ширен достъпът на населението до здравни услуги, заплащани от НЗОК.  

Министерството на здравеопазването използва възможностите за финансиране по линия на ЕС чрез 

изпълнение на проекти с цел подпомагане на: 

 националната здравна система да реагира адекватно в условия на криза;  

 способността на здравната система за бърза и ефективна реакция при извънредни епидемични 

ситуации; 

 осигуряването на превенция и подкрепа на медицинския и немедицинския персонал, който пос-

реща първи предизвикателствата на глобалната пандемична криза, свързана с разпространени-

ето на COVID-19; 

 преодоляване на последствията от пандемията. 

Основните компонентни на лекарствената политика обхващат разработване, внедряване, наблюдение 

и укрепване на законодателство насочено към осигуряване разпространението само на достъпни, ефи-

касни и безопасни лекарствени продукти. В отговор на разпространението на COVID-19 са предприети 

допълнителни мерки на национално ниво за осигуряване финансирането на лекарствени продукти за 

лечение на COVID-19 с публични средства и за организацията по обезпечаване на терапията. 

За по-балансирано географско разпределение на медицинските специалисти е предвидено създаване 

на условия за постигане на по-равномерно разпределение на лечебните заведения, които могат да обу-

чават студенти и специализанти. Министерството на здравеопазването подкрепя и инициативи на вис-

шите училища за разкриване на структури в страната, в които да се осъществява обучение на медицин-

ски сестри и други медицински специалисти. По-равномерното разпределение на обучаващите инсти-

туции ще доведе и до по-равномерно разпределение на медицинските специалисти. 

По Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) продължава изпълнението на големия проект за 

подкрепа на системата за спешната помощ в страната, както и на допълнителните мерки за подобряване 

на капацитета за реагиране на кризи в системата на здравеопазването, предприети в отговор на панде-

мията. Като резултат, ще се осигури достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния 

за всички лица, намиращи се на територията на България, включително и на граждани на ЕС, както и 

ще се осигури капацитет за успешно справяне и навременна реакция при възникнали кризи, в т.ч. и 

повишаване на качеството на медицинските услуги в болничната и доболничната помощ.  

С изменение на ОПРР, одобрено от ЕК през юни 2020 г., бяха пренасочени допълнителни средства в 

размер на 40,4 млн. лв. към приоритетна ос „Регионална здравна инфраструктура“, за да се помогне на 

националната здравна система да реагира адекватно на кризата. Проектът на МЗ BG16RFOP001-4.003-

0001 „Борба с COVID-19“ се изпълнява в момента. 

Друго изменение на ОПРР 2014–2020 е инициирано в съответствие с Решение на Министерския съвет 

(РМС) № 573/2020, предвиждащо допълнително разпределение на средства за ОПРР в размер на 

66 095 345 EUR по линия на REACT-EU. В програмата е включена нова приоритетна ос „Подкрепа за 

здравната система за справяне с кризи“ с цел преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19.  

Подкрепата за системата на здравеопазването ще продължи и с новата Програма за развитие на регио-

ните (ПРР) 2021–2027, която ще подкрепи продължаващото провеждане на политиката за реформа в 

сектора чрез инвестиции в извънболничните и болничните грижи, свързани със създаване на равни 

възможности за населението в отделните региони за достъп както до профилактика и превенция, така 

и до навременно и качествено лечение. 
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Констатации от Националния 
доклад за България за 2020 г. 

 
Отговор на политиката 

Средно 10 % от хората в Бъл-

гария нямат здравно осигуря-

ване и следователно достъпът 

им до системата за обществено 

здравеопазване е ограничен. 

 Съгласно законодателството, здравното осигуряване в България е задъл-

жително и гарантира достъпа на осигурените лица до медицинска помощ 

чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности. 

Освен в обхвата на задължителното здравно осигуряване, достъп на насе-

лението до здравни услуги се гарантира и чрез финансиране от бюджета 

на МЗ на редица здравни дейности, които се предоставят на нуждаещите 

се независимо от здравноосигурителния им статус – спешна медицинска 

помощ, медицинско обслужване по време на бременност и раждане, про-

дължително лечение на недоносени деца и деца с увреждания, психично 

здраве и др., които са определени като държавна отговорност.  

През 2021 г. са разкрити т. нар. „COVID зони“ в лечебните заведения за 

извън-болнична помощ, като към момента в страната работят над 119 

COVID зони. Те обслужват всички нуждаещи се, независимо от техния 

здравноосигурителен статус, а пациентите, които имат симптоми на ин-

фекцията или подозират наличието на такива, могат да посетят COVID зо-

ната по свое усмотрение/решение или след консултация с личните си ле-

кари. 

За справяне с вълните на разпространение на Ковид–19 е обез-печена те-

рапията на българските пациенти, независимо от здравноосигурителния 

им статус, с лекарствени продукти използвани за лечение на COVID-19. В 

тази връзка е създадена необходимата организация, за да се осигурят на-

пълно безплатно за пациентите лекарствени прoдукти за лечение на 

COVID-19. 

В отговор на продължаващите предизвикателства в областта на здравео-

пазването продължава подкрепата за системата на здравеопазването по 

ОПРР 2014–2020 и се предвиждат инвестиции в здравна инфраструктура 

и оборудване в рамките на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021–

2027 г. 

Преките плащания от пациен-

тите в България са най-голе-

мите в ЕС. 

 За намаляване на преките плащания от страна пациентите сериозно влия-

ние оказват сключените анекси към Националния рамков договор (НРД) 

за медицински дейности за периода 2020–2022 г., с които са увеличени 

цените на всички клинични пътеки. 

Подобряването на достъпа до иновативни лекарства и намаляване на пре-

ките плащания от пациентите следва да се разглежда като тема с различни 

аспекти – както от гледна точка на периода, за който един лекарствен про-

дукт, медицинско изделие или технология достигат до пациента и могат 

да бъдат включени в терапевтичния процес, така и по отношение на тера-

певтичната ефективност и потенциалната финансова тежест върху общес-

твения фонд и пациентите, които носят те. В тази връзка от съществено 

значение е процесът на оценка на здравните технологии. 

Лекарствената регулация в България е формирана от многопосочното 

действие на различни фактори, свързани както със спецификата на здрав-

ната система, така и с процесите и регулацията, протичаща в рамките на 

ЕС. Националното законодателство в областта на ценообразуването и ре-

имбурсирането на лекарствените продукти съответства на правото на ЕС, 

като са въведени всички изисквания на законодателството, които са в сила 

за държавите членки. Овладяването и нарастването на публичните и час-

тни разходи за лекарствени продукти, обаче, е процес изискващ последо-

вателни действия по наблюдение, анализ и укрепване на законодателст-

вото в тази област, както и с увеличение размера на бюджета за здравео-

пазване и БВП. 

Към момента съществува нормативна възможност лекарствените про-

дукти да бъдат предписвани както по търговско, така и по международно 

непатентно наименование. За лекарствените продукти, които се заплащат 
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Констатации от Националния 
доклад за България за 2020 г. 

 
Отговор на политиката 

напълно или частично от НЗОК е предвидена възможността за извърш-

ване на генерична замяна, ако това е предварително отбелязано от лекува-

щия лекар в рецептурната бланка.  

Създадена е възможност пациентите да не доплащат за лекарствени про-

дукти, които се покриват от НЗОК на 100 %, като лекарите изписват т. нар. 

референтен продукт (с най-ниска цена) в група от идентични лекарствени 

продукти. 

За укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната 

система една от залегналите мерки в пандемичния план, изготвен от МЗ 

за справяне с вълните на разпространение на Ковид-19, е обезпечаване на 

терапията на българските пациенти с лекарствени продукти използвани за 

лечение на COVID-19. В тази връзка е създадена необходимата организа-

ция, за да се осигурят напълно безплатно за пациентите лекарствени 

прoдукти за лечение на COVID-19. 

От държавния бюджет се осигуряват средства за диагностика и лечение в 

лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или 

лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигу-

рителния процес. Следва да се отбележи, че размерът на задължителната 

здравноосигурителна вноска е 8% от дохода и е по-нисък в сравнение с 

повечето държави членки. Потребителската такса за здравноосигурените 

също е с фиксиран размер (1,5 €, т.е. single fixed fee for a service; flat rate) 

и не зависи от стойността на ползваните услуги. Таксата за болнично ле-

чение (под 3€ на ден) също е фиксирана и се заплаща за не повече от 10 

дни годишно независимо от продължителността на болничния престой. 

За най-бедните е особено 

трудно да си позволят необхо-

димото им здравно обслуж-

ване. 

 През 2019 г. МЗ предприе мерки за подобряване условията за придобиване 

на специалност „Обща медицина“ с цел стимулиране интереса. Преди 

предприемането на тези мерки броят на специализантите по „Обща меди-

цина“ на възраст до 35 години е 66 за периода от 2015 г. до първата поло-

вина на 2019 г. (т.е. за 4,5 години). След промяната в нормативната уредба, 

за периода от втората половина на 2019 г. до края на 2021 г. (т.е. за 2,5 

години) броят на специализантите по „Обща медицина“ на възраст до 35 

години вече е увеличен повече от два пъти (136). 

В България има повече специ-

ализирани лекари, отколкото в 

много други държави членки, 

докато по брой на медицинс-

ките сестри страната е на пред-

последно място. 

 Тъй като регионалните диспропорции по отношение осигуреността на на-

селението с медицински специалисти следват териториално диспропорци-

оналното разпределение на населението като цяло, мерките от компетен-

тността на МЗ са насочени към създаване на условия за постигане на по-

равномерно разпределение на лечебните заведения, които могат да обуча-

ват студенти и специализанти (бази за обучение), което от своя страна ще 

доведе и до по-равномерно разпределение на медицинските специалисти 

в страната. Облекчаването на процеса по получаване на одобрение на ле-

чебните заведения за извършване на дейности по обучение на студенти 

и/или специализанти (като в същото време се запазва целта одобрение да 

получават само лечебни заведения, които биха могли да осъществяват 

обучението) ще доведе до наличието на повече бази за обучение в по-

малки населени места, което от своя страна ще допринесе за намаляване 

на концентрацията на медицински специалисти в малък брой градове и 

по-балансираното им географско разпределение. МЗ също така подкрепя 

инициативи на висши училища за разкриване на структури в страната, в 

които да се осъществява обучение на медицински сестри и други меди-

цински специалисти. По-големият брой обучаващи институции на меди-

цински сестри ще доведе и до увеличаване броя на студентите по тази спе-

циалност.  

В периода 2019–2022 г. са извършени редица нормативни промени с цел 

разширяване на пакета от здравни дейности, заплащани от НЗОК, като са 

създадени възможности повече дейности по диагностика и лечение да бъ-

дат извършвани в извънболничната помощ, включително изследвания за 
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ранна диагностика на онкологични заболявания, диабет, болести на хра-

носмилателната система и др. 

С одобрената Методика за определяне на размера на сумите, заплащани 

от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на 

медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по 

повод на обявена епидемична обстановка бяха осигурени възнаграждения 

за всички медицински специалисти, независимо от ограничената дейност 

на лечебните заведения заради кризата с COVID-19. 

Осигуряването на финансова устойчивост на системата на здравеопазване 

е приоритетна цел за българската държавна политика. С оглед това, през 

2020, 2021 и 2022 г. са предприети редица мерки, включително и за уве-

личаване на публичните разходи в сектор „Здравеопазване“. Политиката 

в областта на здравеопазването е насочена към подобряването на ефектив-

ността и удовлетвореността на гражданите от функционирането на сек-

тора. Предвидени са програми и мерки, които подпомагат изпълнението 

на СП на ЕК към България да подобри ефективността на разходите на сис-

темата на здравеопазването, както и достъпа до здравни услуги, включи-

телно чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и 

чрез преодоляване на недостига на медицински специалисти. 

Увеличението на разходите гарантира изпълнението на политиките, прог-

рамите и мерките както в областта на профилактиката и промоцията на 

здравето, така и в областта на диагностиката и лечението, които кумула-

тивно имат съществен принос за постигане на по-добри резултати по от-

ношение на основните здравно-демографски показатели на населението, 

като основен индикатор за ефективността на системата. 

В центъра на българската сис-

тема за здравеопазване про-

дължават да са болниците. 

 За 2022 г. средствата по функция „Здравеопазване” в консолидираната 

фискална програма са нараснали с близо 1 307,2 млн. лв. спрямо актуали-

зираната програма за 2021 г., което е увеличение от 18,6 % спрямо 2021 г. 

и достигат относителен дял 5.8 % от БВП. С увеличението на средствата 

по бюджета на НЗОК се осигурява разширяването на обема и обхвата на 

профилактичните прегледи за оценка на рисковите за здравето фактори и 

ранно диагностициране на социално-значими заболявания, които са най-

често причина за инвалидизация и смъртност. 

С измененията в Закона за лечебните заведения и Наредба № 3 от 2019 г. 

за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно оси-

гуряване, за които МЗ субсидира лечебни заведения, е разширен обхватът 

на лечебните заведения, които могат да получават субсидии от МЗ, както 

и обхватът на медицинските дейности, които МЗ субсидира, включително 

и дейностите свързани с лечението на инфекциозни болести. Средствата 

са за осигуряване на капацитет на лечебните заведения за реакция при раз-

пространение на COVID-19, включително и чрез увеличение на възнаг-

ражденията на медицинския персонал. Чрез наредбата е осигурено увели-

чение на възнагражденията за медицинския персонал в лечебните заведе-

ния в труднодостъпни и отдалечени райони, както и в лечебните заведения 

за психиатрична помощ. 

Ефективността на системата за 

здравеопазване в България 

продължава да е ниска в срав-

нение с другите държави 

членки 

 Броят на хоспитализациите през последните години е намалял, като за 

2015 г. те са общо 2,3 млн., 2019 г. – 2,4 млн., а през 2020 г. – 1,9 млн. 

Броят на болниците в България за периода 2015–2021 г. също е намалял – 

от 348 на 342. Това се дължи на въведените през 2016 г. регламенти, свър-

зани с Националната здравна карта, в която са определени потребностите 

на населението от видове медицински дейности по нива на компетентност. 

Въпреки че болничните легла се увеличават, по отношение на използвае-

мостта им се наблюдава трайна тенденция за намаляване (2015 г. е 68 %; 

за 2018 г. е 65%, за 2020 г. е 53%, а за първото полугодие на 2021 г. – 56% 

при среден престой 5,1 дни), което се дължи на създадените възможности 

за извършване на повече дейности в извънболничната помощ. 
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Отчита се тенденция за намаляване на диагностицираните с остра мо-

зъчно-съдова болест и остър инфаркт на миокарда, като особено видима е 

тази тенденция при инсултите. Хоспитализираните с инсулт през 2021 г. 

са били 42 822, при 46 072 за 2020 г. и 55 384 за 2019 г. Тенденция за на-

маляване има и при хоспитализираните с остър инфаркт на миокарда, ко-

ито през 2021 г. са били 9 787, през 2020 г. – 9 965, а през 2019 г – 11 488. 

В броя на хоспитализациите по причина новообразувания също се отчита 

намаление, като през 2020 г. те са 149 788, при 172 549 за 2019 г. Наблю-

даваната през последните години структура на смъртността по причини се 

променя през 2020 г., като 60.6% от смъртните случаи се дължат на болес-

тите на органите на кръвообращението, при средно 65 % за периода 2015-

2019 г., а 14.9% се дължат на новообразувaнията, при 16% средно за пери-

ода 2015-2019 г. 
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Табл. 2-1:  Мерки, адресиращи СП 1, част от Приложение 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 април 2022 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 

мярката до крайния срок на изпълнени-

ето ѝ (след април 2022 г.) 

Крайна 

дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприе-
мане на 

всички не-

обходими 
мерки за 

ефективно 

справяне с 
пандеми-

ята, под-
държане на 

икономи-

ката и под-
помагане на 

последва-

щото възс-
тановяване 

Намаляване на 
ставката на данък 

върху добавената 

стойност (ДДС) от 
20% на 9% за оп-

ределени доставки 

на стоки и услуги 

Намаляване на ставката за ДДС от 
20% на 9% за доставките на ресторан-

тьорски и кетъринг услуги, на книги, 

на храна подходяща за бебета или за 
малки деца и на бебешки пелени и по-

добни хигиенни артикули, както и за 

консумацията на бира и вино в пи-
тейни заведения, за доставките на ус-

луги за използване на спортни съоръ-
жения и за доставка на обща туристи-

ческа услуга в случаите по чл. 136 от 

Закона за данък върху добавената 
стойност (ЗДДС) 

01.01.2022 Със Закона за изменение на ЗДДС (ДВ, бр. 
111 от 31.12.2021 г.), е удължен срокът за 

прилагане на намалената ставка от 9 на сто 

за горепосочените стоки и услуги до 31 де-
кември 2022 г. 

Прилагане на намалената ставка в съответ-
ствие с действащите разпоредби на ЗДДС. 

31.12.2022 Подкрепа на 
бизнеса за 

преодоляване 

последствията 
от кризата в 

определени 

отрасли 

Средномесечен 
брой достав-

чици, прило-

жили намалена 
ставка на данъка 

 Освобождаване от 
ДДС на доставки 

на стоки и услуги, 

свързани с 
COVID-19 

Освобождаване с право на приспадане 
на данъчен кредит (т.е. чрез прила-

гане на нулева ставка на данъка) на 

следните доставки, облагаеми на те-
риторията на страната: 1. Доставката 

на ваксини срещу COVID-19 и услу-

гите, пряко свързани с тези ваксини; 
2. Доставката на медицински изделия 

за инвитро диагностика на COVID-19 

и услугите, пряко свързани с тези из-
делия. В обхвата на тези освободени 

доставки влизат и вътреобщностните 

придобивания (покупки от други дър-
жави-членки на ЕС). 

01.01.2022 Мярката се прилага в съответствие с дейс-
тващите разпоредби на ЗДДС. 

Прилагане на мярката в съответствие с 
действащите разпоредби на ЗДДС. 

31.12.2022 Подкрепа на 
бизнеса за 

преодоляване 

последствия-
та от кризата в 

определени 

отрасли 

Средномесечен 
брой доставчи-

ци, приложили 

освобождава-
нето 

 Освобождаване от 
ДДС и мита върху 

вноса на някои 
медицински стоки 

Освобождаване от ДДС и мита върху 
вноса на някои медицински стоки, не-

обходими за борба с последиците от 
пандемията на COVID-19, в съответс-

твие с Решение 2020/491 от 

03.04.2020 г. на ЕК и на основание 
приетото Постановление на Минис-

терския съвет (ПМС) № 80 от 2020 г., 

01.01.2022 Предприети са действия за удължаване 
действието на мярката. В тази връзка ЕК 

прие Решение (ЕС) 2021/2313 от 22 декем-
ври 2021 година, във връзка с което, пода-

лите искане държави членки, включително 

и Република България, да прилагат осво-
бождаване от вносни мита и освобожда-

ване от ДДС при внос, предоставено за 

стоки, необходими за борба с последиците 

Предоставяне на обобщена информация от 
Агенция „Митници“ относно прилагане на 

мярката, в срок до 31.10.2022 г. 

30.06.2022 Осигуряване 
на достатъчно 

количество 
стоки, необхо-

дими в бор-

бата с корона-
вируса 

Естество и коли-
чество на раз-

личните стоки, 
освободени от 

вносни мита и 

от ДДС съгласно 
чл. 1 от Решение 

№ (ЕС) 2020/491 
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с което е допълнено ПМС № 75 от 
2007 г. 

от пандемията от COVID-19 през 2022 г., 
което ще се прилага за стоки, внесени до 

30 юни 2022 г. 

 Увеличен размер 

на данъчните об-

лекчения за деца и 
деца с увреждания 

Увеличаване на размера на данъчните 

облекчения за деца и деца с уврежда-

ния за придобитите през 2021 г. до-
ходи. С промяната се увеличава раз-

мерът на данъчното облекчение за 

деца по чл. 22в от Закон за данъците 
върху доходите на физическите лица 

(ЗДДФЛ), като от сумата от годиш-

ните данъчни основи по чл. 17 от 
ЗДДФЛ се приспадат следните суми: 

4 500 лв. – при едно ненавършило 
пълнолетие дете; 9 000 лв. – при две 

ненавършили пълнолетие деца; 13 500 

лв. – при три и повече ненавършили 
пълнолетие деца. Увеличен е и разме-

рът на данъчното облекчение за деца 

с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ, 
като сумата от годишните данъчни ос-

нови по чл. 17 от ЗДДФЛ се намалява 

с 9 000 лв. за отглеждане на дете с 50 

и с над 50 на сто вид и степен на ув-

реждане, определени с влязло в сила 

решение на компетентен орган. Пред-
ложено е мярката да се прилага и за 

придобитите през 2022 г. доходи 

01.01.2022 Ползване на данъчните облекчения в уве-

личен размер, с подаване на годишната да-

нъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 
доходи, придобити през 2021 година 

Ползване на данъчните облекчения по чл. 

22в и чл. 22г от ЗДДФЛ в увеличен раз-

мер, при работодателя – за доходи от тру-
дови правоотношения, придобити през 

2022 година 

31.12.2022 Подкрепа на 

домакинст-

вата за прео-
доляване пос-

ледствията от 

кризата 

Брой ДЗЛ, полз-

вали данъчните 

облекчения 

Да мобили-

зира доста-

тъчно фи-
нансови ре-

сурси за ук-

репване на 

устойчи-

востта, дос-

тъпността и 
капацитета 

на здрав-

ната сис-
тема 

Осигуряване на 

финансова устой-

чивост на систе-
мата на здравео-

пазване и подоб-

ряване достъпа на 

населението до 

здравни услуги 

Разширяване на обема и обхвата на 

финансираните от НЗОК дейности 

чрез увеличение на бюджета на НЗОК  

2020 г. Ежегодно нарастване на разходите по бю-

джета на НЗОК, като за 2022 г. бюджетът е 

увеличен с 27,7% спрямо 2020 г. 

Подписани са анекси към Националния 

рамков договор за медицински дейности с 

цел увеличение на цените на клиничните 

пътеки , включително на пътеките за лече-

ние на COVID-19.  

Осигурено е възнаграждение за периода на 
епидемична ситуация на всички медицин-

ски специалисти, въпреки ограничената 

дейност на лечебните заведения поради 
кризата с COVID-19.  

През 2021 г. е сключен анекс към НРД, с 

който се осигурява финансирането, освен 
на PCR тест, и за бързи антигенни тестове, 

извършени като част от болничното лече-

ние. 

Осигуряване изпълнението на НРД 2020-

2022  

2022 г. Бюджет на 

НЗОК за 

2020 г. – 4,7 
млрд. лв. 

Бюджет на 

НЗОК за 

2021 г. – 5,7 

млрд. лв. 

Бюджет на 
НЗОК за 

2022 г. – 6,05 

млрд. лв. 

Увеличение на 

бюджета на 

НЗОК за 2022 г. 
с 27,7% спрямо 

2020 г. 

Сключени 3 

анекса към НРД 

2020-2022 за 

увеличаване на 
цените на кли-

ничните пътеки 

и за осигуряване 
заплащането на  

тестовете за ко-

вид.  

Приета Мето-

дика за опреде-

ляне на размера 
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В лечебни заведения за извънболнична по-
мощ са създадени COVID зони за диагнос-

тика и лечение на пациенти с леко и 

средно тежко протичане на коронавирусна 
инфекция независимо от здравноосигури-

телния им статус. 

на сумите, зап-
лащани от НЗОК 

на изпълнители 

на медицинска 
помощ, на ден-

тална помощ и 

на медико-диаг-
ностични дей-

ности  

Приети Правила 
за условията и 

реда за запла-

щане на средс-
тва на изпълни-

телите на бол-

нична медицин-
ска помощ за до-

пълнителни тру-

дови възнаграж-
дения на персо-

нала за срока на 

обявена извън-
редна епиде-

мична обста-

новка  

 

Разкрити 119 
COVID зони 

 Механизмите за 
финансиране на 

медицински дей-

ности 

Усъвършенстване на механизмите за 
финансиране на медицински дейности 

извън обхвата на задължителното 

здравно осигуряване  

2020 г. Приет Закон за изменение и дъпълнение 
(ЗИД) на Закона за лечебните заведения 

(ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г.), с който се 

осигурява нормативна възможност за суб-
сидиране на лечебни заведения със струк-

тури за оказване на медицинска помощ 

при епидемично разпространение на за-
разни болести. 

Приети две Наредби за изменение и допъл-

нение на Наредба № 3 от 2019 г. за меди-
цинските дейности извън обхвата на за-

дължителното здравно осигуряване, за ко-

ито МЗ субсидира лечебни заведения, и за 
критериите и реда за субсидиране на ле-

чебни заведения (ДВ, бр. 50 от 

25.09.2020 г. и Държавен вестник (ДВ). 
бр.71 от 27 август 2021г.), с които се раз-

Осигуряване изпълнението на дейностите 
извън обхвата на здравното осигуряване, 

финансирани чрез бюджета на МЗ  

2022 г. Сключени до-
говори със 

165 лечебни 

заведения за 
болнична по-

мощ 

Подобрен дос-
тъп на населе-

нието до ме-

дицински дей-
ности 

 

Увеличение на 
бюджета на МЗ 

за дейности по 

Наредба № 
3/2019 г. с 25 

млн. лв. 
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ширява обхватът на субсидираните дей-
ности и на лечебните заведения, включи-

телно и дейност в труднодостъпни места. 

 Ранна диагнос-

тика и лечение 

Подобряване на възможностите за 

ранна диагностика и лечение чрез 

промени в нормативната уредба 

2022 г. Подготовка на проект на Наредба за изме-

нение и допълнение на Наредба № 

8/2016 г. за профилактичните прегледи и 
диспансеризацията и Наредба № 9/2019 г. 

за определяне на пакета от здравни дей-

ности, гарантиран от бюджета на НЗОК 

Проведено обществено обсъждане и обна-

родване на наредбите 

Сключване на анекс към НРД 2020-2022 

2022 г. Разширен 

обем и обхват 

на профилак-
тичните прег-

леди 

34 % увеличение 

на бюджета на 

НЗОК за извън-
болнична помощ 

и медико-диаг-

ностични изс-
ледвания за 

2022 г. спрямо 

2021 г. 

 Осигуряване на 
равен достъп до 

безопасни, качест-

вени и ефективни 
лекарствени про-

дукти 

 

Обезпечаване на терапията на българ-
ските пациенти с лекарствени про-

дукти, използвани за лечение на 

COVID-19 

2021 Осигурен лекарствен продукт срещу 
COVID-19, за специфично лечение на ко-

ронавирусна инфекция Veklury (INN 

Remdesivir). 

Осигурени моноклонални антитела: Ком-

бинацията Casirivimab and Indevimab 120 

mg/ml concentrate for solution for infusion, и 
Regkirona (INN Regdanvimab).  

Проведена процедура за доставка на лекар-

ствения продукт Lagevrio (Molnupiravir) 

Осигурен оперативен резерв от лекарст-

вени продукти прилагани за лечение на 

системен възпалителен отговор и протром-
ботични състояния, възникнали в следст-

вие на COVID-19 при хоспитализирани па-

циенти. 

Сключване на рамково споразумение за 
осигуряване на лекарствения продукт 

Veklury (INN Remdesivir) 

 

 

Осигуряване на лекарствените продукти: 

Kineret 100 mg/0,67 ml, (INN Anakinra) 

Paxlovid (PF07321332; Ritonavir) 

2022 Предвидени 
средства в За-

кона за дър-

жавния бю-
джет на Ре-

публика Бъл-

гария (ЗДБРБ) 
в размер на 

131,8  млн. лв. 

Осигурен дос-
тъп до лекарст-

вени продукти 

използвани за 
лечение на 

COVID-19 в 28-

те области на 
стратаната – 

100%. 

 

 Осигуряване на 

равен достъп до 
безопасни, качест-

вени и ефективни 

лекарствени про-
дукти 

 

Осигуряване на лекарствени продукти 

и медицински изделия за лечението на 
българските граждани за заболявания, 

извън обхвата на задължителното 

здравно осигуряване 

2021 Прилаганe на механизъм по договаряне и 

сключване на рамкови споразумения за ле-
карствените продукти осигурявани по реда 

на Наредба № 34/200 5 г., за които стой-

ността заплащана от бюджета на МЗ, се из-
числява чрез групиране, в което не участ-

ват лекарствени продукти на други ПРУ. 

В резултат на проведеното договаряне за 
лекарствените продукти, предназначени за 

лечение на инфекциозни заболявания 

(ХИВ инфекция и туберкулоза), които от-
говарят на разпоредбата на чл. 262, ал. 14 

от Закона за лекарствените продукти в ху-
манната медицина (ЗЛПХМ) са сключени 

рамкови споразумения и е постигнато 

спестяване на финансов ресурс на обща 

Проведени процедури и сключени дого-

вори по реда на ЗОП за осигуряване на ле-
карствени продукти и медицински изделия 

за лечението на българските граждани за 

заболявания, извън задължителното 
здравно осигуряване. 

2022 Създадени ус-

ловия за оси-
гуряване на 

финансова 

стабилност 

Осигуряване на 

устойчива среда 
Сключени рам-

кови споразуме-

ния за лекарст-
вените продукти 

осигурявани по 

реда на Наредба 
№ 34/2005 г.- 

размер на спес-

тения финансов 
ресурс за 2023г.; 

Сключени дого-
вори за доставка 

на лекарствени 

продукти за 
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стойност 2 055 535, 87 лв. по специфика-
цията за доставка на лекарствени продукти 

за 2022г. по Наредба № 34/2005 г. 

2022г. по  На-
редба № 

34/2005 г . по 

всички обосо-
бени позиции от 

спецификацията 

– 100%.  

 Подобряване на 

фармацевтичните 
грижи 

Осигуряване на по-добър достъп до 

фармацевтични грижи чрез създаване 
на Национална аптечна карта  

2020 Създадена e работна група за изготвяне на 

методика по чл. 227б, ал. 5 от ЗЛПХМ. 

Създаване на Методика за изработване на 

Областна аптечна карта. 

2022 Създаден об-

разец и ред, 
по който ще 

се изработват 

областните 
аптечни карти 

в отговор на 
потребностите 

на населени-

ето 

Осигурен опти-

мален достъп 
Индентифици-

ране на области 

и населени 
места с реален 

недостиг. 

Брой създадени 

областни ап-

течни карти – 28 
бр.; 

Национална ап-

течна карта – 1 
бр. 

 Подобряване ус-
тойчивостта на 

здравната система 

и способността ѝ 
за ефективна реак-

ция при извън-

редни епидемични 
ситуации 

Осигуряване на превенция и подкрепа 
на медицинския и немедицинския 

персонал, който посреща първи пре-

дизвикателствата на глобалната пан-
демична криза, свързана с разпростра-

нението на COVID-19, чрез осигуря-

ване на допълнително възнагражде-
ние 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 ресурси“ (ОПРЧР) 

2014-2020 г. 

Изплатени са допълнителни възнагражде-

ния на медицинския и немедицинския пер-

сонал от болнични лечебни заведения, ме-
дико-диагностични лаборатории, регио-

нални здравни инспекции(РЗИ), центрове 

за спешна медицинска помощ (ЦСМП), 
центрове за психично здраве (ЦПЗ), Наци-

оналният център по заразни и паразитни 

болести (НЦЗПБ), здравни медиатори,осъ-
ществявали активна работа на първа линия 

в условията на COVID-19, на стойност 

237  млн. лв. за 161 792 бр. възнагражде-
ния. 

Доставени са еднократни предпазни  маски 

за лечебните заведения и НЦЗПБ, РЗИ И 
ЦСМП и предпазни маски тип респира-

тори, както и еднократни защитни гащери-

зона на обща стойност 499 997 лв. 

Разработване на уеб базирана дигитална 
апликация за обучение на медицински 

персонал по отношение на диагностиката 

и лечението на COVID-19  

Март  
2023 г. 

ОП РЧР –  
237,8  млн. лв. 

Брой обучени 
лица чрез диги-

талната аплика-

ция – 4 000  
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 Подобряване ус-
тойчивостта на 

здравната система 

и способността ѝ 
за ефективна реак-

ция при извън-

редни епидемични 
ситуации 

Осигуряване на допълнителна меди-
цинска апаратура, защитно облекло и 

оборудване за нуждите на общинс-

ките и ведомствените лечебни заведе-
ния.  

Април 
2020 г. 

 

Реализиране на проект BG16RFOP001-
4.003-0001 „Борба с COVID-19“ финанси-

ран по ОПРР 2014 – 2020.  

 

По проекта са доставени на 453 бр. апа-

рати за белодробна вентилация; закупени и 

предадени за експлоатация са 6 бр. ма-
шини за автоматична екстракция PCR изс-

ледвания за доказване на Covid-19 на 5 ла-

боратории в гр. София и страната;   

По проекта са доставени на апарати за бе-

лодробна вентилация; закупени и преда-

дени за експлоатация са. машини за авто-
матична екстракция PCR изследвания за 

доказване на Covid-19; доставени са тес-

тове за детекция и за екстракция 
GeneFinderTM COVID-19 Plus RealAmp kit 

и ExiPrep Dx viral DNA/RNA kit. Доста-

вени и разпределени са лични предпазни 
средства за медицинския и немедицински 

персонал от първа линия в борбата с 

COVID-19 –защитни маски за лице, пред-
пазни очила, калцуни, еднократни защитни 

костюми, и др. медицински консумативи 

за нуждите на медицинския и немедицинс-
кия персонал на първа линияна обща стой-

ност 39 248 779 лв.  

Доставка на допълнителна медицинска 
апаратура и оборудване, предназначени за 

нуждите на общинските и ведомствените 

лечебни заведения. Предстои закупуване 
на лабораторно оборудване и Real-Time 

PCR за детекция COVID-19 и за екстрак-

ция. 

Април 
2022 г. 

ОПРР – 40.4 
млн. лв. 

 

Брой подкре-
пени обекти в 

системата на 

здравеопазва-
нето с подобрен-

капацитет за ре-

акция при кризи 
– 40; 

Брой доставени 

апарати за бе-
лодробна венти-

лация – 453 

 Изграждане и въ-

веждане на Наци-
онална здравна 

информационна 

система (НЗИС) 

Повишаване качеството и ефектив-

ността на здравеопазването чрез въ-
веждане на НЗИС и осъществяване на 

реален достъп на пациента до инфор-

мация за собственото му здраве. Сък-
ращаване на времето за обслужване 

на пациенти и граждани, повишаване 

на качеството на административните 
услуги в здравеопазването и съкраща-

ване на финансовите разходи. Пости-

гане на значителна промяна на качест-
вото на здравеопазване, чрез използ-

ване на нови здравни технологии в 

областта на електронното здравеопаз-
ване 

2020 Проектът се изпълнява текущо. 

През месец юли 2020 г. е сключен договор 
за разработка и внедряване/въвеждане на 

НЗИС. 

Реализирани и внедрени са базови функци-
оналности на НЗИС, с които е предоста-

вена възможност за достъп до електрон-

ното медицинско досие, за издаване на 
електронна рецепта (бяла и бл. МЗ-НЗОК 

№5 и 5А) и за издаване на направление за 

медико-диагностична дейност (бл. МЗ-
НЗОК №4 за изследвания за covid-19). 

Реализирани и внедрени са 15 електронни 

административни услуги (ЕАУ), по-важ-
ните от които са насочени към регистраци-

ята на лечебни заведения 

Реализирани всички дейности и функцио-

налности по проекта, в т.ч.: 

е-преглед 

е-хоспитализация 

надграждане на модул е-рецепта с жълта и 
зелена рецепта 

надграждане на модул е-направление с 

направлението за консултация, високоспе-
циализирана дейност и др., в т.ч. и обхва-

щане на всички медико-диагностични дей-

ности 

надграждане на модула с ЕАУ 

разработка, надграждане и/или интеграция 

на основни регистри в сектор здравеопаз-
ване, необходими за работата на НЗИС 

м. декем-

ври 
2022 г. 

Проектът се 

финансира от 
държавния 

бюджет 

9,9  млн. лв. с 
ДДС  

 

Изградена НЗИС 
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Гаранти-
ране на ба-

лансирано 

географско 
разпределе-

ние на 

здравните 
работници 

По-равномерно 
разпределение на 

обучаващите инс-

титуции в стра-
ната, в които се 

провежда обуче-

ние на медицин-
ски специалисти 

Създаване на условия за по-равно-
мерно разпределение на лечебните за-

ведения, които могат да обучават сту-

денти и специализанти 

 

2021 г. Публикувана на 24.08.2021г. Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 8 

от 2019 г. за изискванията към лечебните 

заведения, които извършват обучение на 
студенти и специализанти, с която са съз-

дадени условия повече лечебни заведения 

да могат да кандидатстват за получаване 
на одобрение за обучение на студенти 

и/или специализанти 

 

 

Предстои изпълнение на следващите етапи 
от процедурата 

2022 г. По-равно-
мерно разпре-

деление на 

обучаващите 
институции, в 

които се про-

вежда обуче-
ние на меди-

цински специ-

алисти на те-
риторията на 

страната 

Изготвена На-
редба за измене-

ние и допълне-

ние на Наредба 
№ 8 от 2019 г. за 

изискванията 

към лечебните 
заведения, които 

извършват обу-

чение на сту-
денти и специа-

лизанти 

Подобря-

ване на дос-
тъпа до 

здравни ус-

луги 

Модернизация на 

системата за 
спешна медицин-

ска помощ (СМП) 

Изпълнение на голям инвестиционен 

проект „Подкрепа за развитие на сис-
темата за спешна медицинска помощ“ 

– закупуване на специализирани пре-

возни средства и оборудване, изпъл-
нение на стоително монтажни работи 

(СМР). 

2018 г. Сключени са 46 броя договора с изпълни-

тели на СМР, в обхвата на които попадат 
105 обекта – ново строителство и преуст-

ройство, доставено е цялото медицинско 

оборудване от недиагностичен тип, доста-
вени и въведени в експлоатация за филиа-

лите за спешна помощ и за спешните отде-

ления на лечебните заведения са 234 бр. 
хладилници за лекарствени средства, дос-

тавени са 358 бр. линейки. 

Реализиране на планираните дейности по 

проекта: изпълнение на сключени дого-
вори за доставка на медицински превозни 

средства, изпълнение на договори за дос-

тавка на оборудване, обзавеждане и изпъл-
нение на СМР. 

2023 г. ОПРР 2014-

2020 – 163.5 
млн. лв. 

Население, обх-

ванато от подоб-
рените услуги 

по спешна меди-

цинска помощ- 
7 245 677; 

Модернизирани 

обекти на СМП 
– 237 бр.; 

Закупени сани-

тарни превозни 
средства (ли-

нейки) – 400 бр. 
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 Специфична препоръка 2 

 Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички и да засили 

активните политики по отношение на пазара на труда. Да подобри достъпа до работа 

от разстояние и да насърчи цифровите умения и равния достъп до образование. Да 

отстрани недостатъците по отношение на адекватността на схемата за минимален 

доход. 

 

Резюме на политиката 

В отговор на препоръката и с цел осигуряване на подходящи основни услуги за най-уязвимите групи 

от населението, по ОПРР 2014–2020 продължава изпълнението на мерките насочени към подобряване 

на социалната инфраструктура, осигуряването на социални жилища, както и мерките в подкрепа на 

деинституционализацията на деца и възрастни. Подкрепата ще продължи и в периода 2021–2027 г., в 

който се предвижда ПРР да финансира изграждането на нови услуги за резидентна грижа за възрастни 

хора; инфраструктура за създаване на друг тип услуги (за спешно настаняване, консултативни услуги 

и др.) и подобряване на средата в съществуващите услуги, включително и по отношение на интегрира-

ните услуги. За осигуряване на социалното включване на децата и техните семейства, ПРР ще подпо-

мага инвестиции в инфраструктурата на мрежата от услуги за ранно детско развитие, на услуги за пре-

венция и ранна интервенция на деца с увреждания и създаване на друг тип услуги за тях, включително 

интегрирани, както и за подобряване на средата в съществуващи услуги за деца. Ще се подкрепя и 

осигуряването на подслон и адекватни жилищни условия. 

Активната политика на пазара на труда през 2022 г. ще допринесе за намаляване на безработицата и 

повишаване на заетостта, за подобряване на пригодността за заетост и адаптивността на работната сила 

чрез подпомагане на преходите от безработица и неактивност към заетост, приоритетно за неравнопос-

тавените групи на пазара на труда, както и насърчаване на заетостта чрез поемане на част от разходите 

на работодателите за работна сила. Предвижда се осигуряване на заетост на 8 900 безработни лица по 

програми и мерки за субсидирана заетост по реда на Закона за насърчаване на заетостта и включване 

на 11 000 заети и безработни лица в обучения за възрастни. Средствата за изпълнение на активната 

политика на пазара на труда през 2022 г. са в размер на 123 млн. лева. 

Безработните младежи до 29 г., както и младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s) са 

едни от основните приоритетни групи на активната политика на пазара на труда. С младежите ще се 

работи съобразно насоките, дадени в новата Препоръка на Съвета „Мост към работни места – укреп-

ване на Гаранцията за младежта“. Усилията са насочени към насърчаване на активното поведение на 

младите хора, повишаване пригодността им за заетост, подпомагане тяхната инициативност и предп-

риемчивост, повишаване мотивацията им за труд и за успешна трудова реализация. Навременната и 

индивидуална работа с всеки младеж е от ключово значение за реализацията на младите хора. Придо-

битото образование и/или обучение, в съчетание с потребностите на пазара на труда, са гаранция за 

устойчива заетост и успешна професионална реализация. В тази връзка, се предвижда прилагането на 

различни инструменти (ателиета за търсене на работа, работа с психолози и кейс-мениджъри, обучения 

и др.). За достигане до неактивните и безработните младежи се предвижда обединяване на усилията на 

медиаторите, институциите, социалните партньори и местната власт, чрез подобряване на обмена на 

данни, провеждане на информационни дни, използване на съвременните канали за информиране и раз-

витие на електронните услуги. Една от основните задачи на Национален план за действие по заетостта 

(НПДЗ) 2022 г. е намаляване на продължителната безработица. Основен фокус ще бъде работа с без-

работните лица с престой на пазара на труда над две години. В контекста на Препоръката на Съвета на 

ЕС, относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда, и през 2022 г. ще се 

изпълняват сключените вече, както и ще бъдат сключени нови, „Споразумения за интеграция в заетост“ 

за ползване на конкретни посреднически услуги и за насочване към услуги, предоставяни от други 

институции, с цел преодоляване на индивидуални пречки за интеграция на пазара на труда. Ще се из-

пълнява подписаното Национално рамково споразумение между Министерстовото на труда и социал-

ната политика (МТСП), Министерството на образованието и науката (МОН), МЗ и Национално сдру-

жение на общините в Република България (НСОРБ). Предвижда се прилагането на комплекс от мерки, 

подпомагащи продължително безработните лица в прехода им от безработица към устойчива и качес-

твена заетост, с фокус върху консултиране ориентирано към потребностите на лицата, техните силни 
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страни и потенциал, мотивиране, професионално ориентиране, отчитане статуса на цялото домакинс-

тво на продължително безработното лице. Предвижда се също така включване в трудови борси, субси-

дирана заетост, подкрепа на работното място, с цел стабилизиране и превенция на преждевременното 

напускане. Във всички бюра по труда ще се прилагат услугите „семеен консултант” и „консултация и 

менторство след започване на работа”, изграждане и поддържане на добро взаимодействие със соци-

алните партньори по места. Основен инструмент за подпомагане на заетостта в региони с ограничено 

търсене на работна сила е реализирането на регионални програми за заетост. Програмите са ефективен 

инструмент на активната политика на пазара на труда, с който се подпомагат регионите и се осигурява 

заетост на безработни лица от уязвимите групи. 

Във връзка с цифровия преход и навлизането на цифровите технологии във всички сфери, през 2022 г. 

и следващите години политиката за обучение на възрастни (лица над 16 г.) ще постави приоритетно 

внимание на развитието на дигиталните умения на работната сила – общи, приложими за всички сфери 

на социално-икономическия живот, и специфични – необходими за успешното изпълнение на профе-

сията.  

През 2022 г., със средства от Европейския Социален Фонд (ЕСФ) по ОПРЧР (процедура „Развитие на 

дигиталните умения“) и с помощта на национално представителните организации на социалните парт-

ньори, ще се направи изследване и анализ на икономическите сектори за установяване на потребнос-

тите от дигитални умения за успешно изпълнение на ключови професии и длъжности по сектори. Въз 

основа на тази информация, до средата на 2023 г. ще се разработят унифицирани профили на общите 

и специфичните дигитални умения необходими за успешно изпълнение на ключови професии и длъж-

ности, ще се разработят секторни рамки на дигиталните умения, инструменти за оценка на потребнос-

тите от специфични дигитални умения, учебно съдържание и учебни програми за обучение за специ-

фични дигитални умения. За тази цел през 2021 г. е разработен унифициран инструментариум, който 

ще осигури прилагането на единен подход в изпълнението на дейностите. 

В рамките на Националния План за възстановяване и устойчивост (НПВУ) е заложен мащабен проект 

за изграждане, до средата на 2026 г., на национална платформа за онлайн обучение на възрастни (лица 

над 16 г.) в електронна среда, която ще предоставя възможност за провеждане на онлайн курсове за 

обучение за придобиване на професионална квалификация и за ключови компетентности, вкл. с адап-

тирани възможности за обучение на лица в неравностойно положение, вкл. за лица с увеждания, с 

ниско равнище на образование и др. Целта е по-широко внедряване и използване на дигиталните тех-

нологии в процеса на обучението на възрастни и създаване на електронна среда за учене, която да даде 

възможности за предоставяне на висококачествено, включващо и достъпно обучение, вкл. и ресурси за 

самостоятелно учене. За осигуряване на достъп на лицата в неравностойно положение до платформата 

и онлайн курсовете за обучение (вкл. на лицата без собствено оборудване и интернет, от по-малките 

населени места, и др.) ще се изградят/адаптират 760 дигитални клубове на територията на цялата 

страна, които ще бъдат оборудвани със съвременна компютърна техника и интернет достъп и ще се 

осигурят наставници за подпомагане участието на лицата в онлайн обучение. 

С финансиране по НПВУ са планирани и действия за повишаване равнището на дигитални умения на 

работната сила. Предвижда се до средата на 2026 г. включване на 500 000 безработни и заети лица без 

дигитални умения в обучения за придобиване на базово и/или средно равнище на общи дигитални уме-

ния, както и предоставяне на възможности за признаване и валидиране на дигитални умения на поне 

100 000 безработни и заети лица, които са придобити по неформален път или чрез самостоятелно учене. 

За тази цел през 2022–2023 г. ще се разработят единни учебни програми за обучение за общи дигитални 

умения и инструменти за оценка, както и единен сертификат за равнище на дигитални умения, който 

да бъде разпознаваем от обучаващите институции и работодателите. 

С цел подобряване на достъпа до образование, продължава изпълнението на проекти за модернизиране 

на образователната инфраструктура по ОПРР 2014–2020. Подкрепата за осигуряване на адекватен дос-

тъп до образование чрез инвестиции в образователна инфраструктура и оборудване ще продължи и 

през периода 2021–2027 г. по ПРР 2021–2027. 

Чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги на гражданите и бизнеса се 

предоставя информация и възможност за заявяване на услуги, включително свързани с достъп до ра-

бота. 
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Политиките, заложени за изпълнение през 2022 г. по СП 2, продължават провеждането на цялостна 

образователна реформа в областта на предучилищното, училищното образование и ученето през целия 

живот, в т.ч.: 

- Насърчаване на равния достъп до образование и приобщаващия характер на образованието/Ус-

пешно включване на децата в училищната образователна система и намаляване на преждевре-

менното напускане на училище;  

- Дигитална трансформация в образованието/Формиране и развитие на дигитални компетенции 

и дигитализация на образователната среда; 

- Образование за професиите на настоящето и бъдещето / Подобряване на качеството и прило-

жимостта на професионалното образование и обучение; 

- Законодателни и структурни промени, насочени към мащабна реформа в сферата на предучи-

лищното, училищното (вкл. професионалното) и висшето образование/ Повишаване на качест-

вото на образование/ Съвместно използване на ресурсите; 

- Разработване на Стратегия за уменията (в партньорство с Организацията за икономическо сът-

рудничество и развитие (ОИСР); 

- Превенцията на отпадането от училище се осъществява и чрез изпълнението на дейностите по 

проектите на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 

„Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“, „Подкрепа за успех“, „Об-

разование за утрешния ден“,  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ и 

др.  И през периода 2021–2027 г. по Програма „Образование“ със средства от ЕСФ + ще прод-

лъжи подкрепата за политиките насочени към намаляване дела на преждевеременно напусна-

лите училище, за придобиване на ключови компетентности за развитие на уменията на 21 век, 

за подкрепа за личностно развитие и разгръщане на потенциала на всяко дете и ученик. Ще се 

подпомогне преодоляването на цифровото изключване на маргинализираните групи, вкл. на 

ромите, и намаляването на риска от отпадане, породен от ограничения достъп до цифрови тех-

нологии, чрез осигуряване на подкрепа за придобиване на цифрови умения за учене в елект-

ронна образователна среда и осигуряването на техническа средства за достъп до електронни 

образователни платформи и ресурси, с оглед осигуряване на достъп до обучение от разстояние 

в електронна среда по време на пандемии и в случай на затваряне на училищата. 

- По НПВУ ще бъдат реализирани инвестиции, насочени към модернизиране на образователната 

среда – изграждане на STEM среда, привлекателна и качествена среда за учене. Националният 

план за възстановяване и устойчивост също ще допринесе за развиване на уменията за използ-

ване на възможностите, които дигитализацията предоставя, за осъществяване на качествен об-

разователен процес, насочен към учители, както и за повишаване на дигиталните умения на 

ученици и родители в уязвими общности. Предвижа се финансиране насочено към ремонт на 

образователните институции, модерно специализирано оборудване и обновяване на образова-

телната инфраструктура. С тези инвестиции се цели да се осигурят още по-благоприятни усло-

вия за качествено образование и обучение и за приобщаване на учащите към образователния 

процес. 

С ПМС № 257 от 28 юли 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане (ППЗСП), обнародвано в брой 64 на ДВ от 03.08.2021 г., бяха променени про-

центите при определяне на диференцирания минимален доход за различните категории лица или се-

мейства, кандидатстващи за отпускане на месечна помощ по реда на чл. 9 от ППЗСП. Промените вля-

зоха в сила от 01.01.2022 г., като за 2023 г. и 2024 г. е регламентирано последващо повишаване на про-

центите.  

Чрез корекция в посока на увеличаване на индивидуалните проценти се постига разширяване на гра-

ницата за достъп и на размера на получаваната помощ за най-уязвимите групи от населението – безра-

ботни лица, лица с увреждания, деца и възрастни хора без пенсия, както и семействата на гореспоме-

натите целеви групи. 

Също така, с приетите промени в ППЗСП се изпълнява препоръката на ЕК по отношение на обхвата, 

адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи в контекста на НПВУ. 
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Наборът от социални показатели в подкрепа на ЕССП показва, че по изпълнение на показателите 

„Хора, изложени на риск от бедност или социално изключване“ и „Въздействие на социалните транс-

фери (различни от пенсии) за намаляване на бедността“ България е в много тежка ситуация. Увелича-

ването на размера на социалните помощи и разширяването на обхвата на подпомаганите лица ще доп-

ринесат за намаляване на риска от бедност чрез нарастване на въздействието на социалните трансфери 

върху намаляване на бедността и социалното изключване. 

В началото на 2022 г. беше изготвен ЗИД на Закона за социално подпомагане, в който се регламентира 

обвързването на социалните помощи с официалната линия на бедност в България. Предложените про-

мени са във фаза „Обществени консултации“. 

Констатации от Националния  
доклад за България за 2020 г. 

 
Отговор на политиката 

Пазарът на труда продължава 

да се развива в положителна 

посока, макар че недостигът 

на работна ръка и постоянното 

свиване на населението в тру-

доспособна възраст представ-

ляват предизвикателства. 

 Приоритет в одобрената през 2021 г. Стратегия по заетостта на Р България 

(2021–2030 г.) е увеличаване предлагането на работна сила, като все по-

вече неактивни лица, безработни от неравнопоставените групи на пазара 

на труда се включат на пазара на труда като търсещи работа. За повиша-

ване предлагането на работна сила ще се прилагат активиращи политики, 

съобразени с индивидуалните характеристики и потребности както на 

икономически неактивните лица, така и на лицата от неравнопоставените 

групи на пазара на труда, а също и на всички търсещи работа лица.  

В краткосрочен план изпълнението на НПДЗ през 2022 г. ще окаже подк-

репа за запазване и повишаване на заетостта чрез придобиване на нови 

умения от безработните лица и ще допринесе за осигуряването на бързи 

преходи към нови работни места, приоритетно за неравнопоставените 

групи на пазара на труда. Ще насърчи заетостта чрез поемане на част от 

разходите на работодателите за работна сила. 

Резултатите на пазара на труда 

се различават значително в от-

делните райони. 

 През 2022 г. продължава изпълнението на Регионалните програми за зае-

тост в 28-те области на страната. Те са ефективен инструмент на активната 

политика на пазара на труда, с който се подпомагат регионите и се осигу-

рява заетост на безработни лица от уязвими групи. През настоящата го-

дина е осигурен финансов ресурс в размер над 48 млн. лв. (приблизително 

4 пъти повече в сравнение с 2021 г.), с който да се осигури заетост за 9 150 

безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда. Изпъл-

нението на регионалните програми ще допринесе за намаляване на дисп-

ропорциите в заетостта и безработицата по региони. 

Мерките за повишаване на 

квалификацията могат да бъ-

дат от основно значение, за да 

се подготви работната сила за 

промените в нуждите на па-

зара на труда. 

 Повишаване на квалификацията и уменията на безработните и на заетите 

е предпоставка за осигуряване на устойчива заетост. За заетите лица обу-

ченията ще бъдат свързани с усвояване на нови умения, в т.ч. цифрови, за 

усъвършенстване на основните умения и придобиване на умения на бъде-

щето, с цел устойчивост на заетостта. За съкратените лица в резултат на 

пандемията ще се предлагат обучения за усвояване на нови ключови уме-

ния, в т.ч. цифрови, и придобиване на нови професии от безработните, чи-

ито работни места са закрити и в краткосрочен период не се очаква в тези 

икономически дейности да се разкриват достатъчно нови работни места. 

Ще се работи за по-успешно включване и усвояване на умения от безра-

ботните от най-неравнопоставените групи, по-бързо устройване на работа 

и постигане на устойчива заетост. 

Интеграцията на пазара на 

труда на уязвимите групи про-

дължава да е слаба. 

 През 2022 г. по НПДЗ със средства от държавния бюджет за активна по-

литика ще се финансира заетостта на 22 223 безработни лица (с 34.8% по-

вече от 2021 г.). От тях 16 005 (с 9.5% повече от 2021 г.) ще започнат ра-

бота на субсидирани работни места за първи път през т. г. В обучение за 

придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация или 

придобиване на ключови компетентности, съобразени с изискванията на 

работодателите, ще се включат 10 686 лица, от тях 9 486 ще бъдат безра-

ботни, а 1 200 – заети лица в микро, малки и средни предприятия. 
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Констатации от Националния  
доклад за България за 2020 г. 

 
Отговор на политиката 

Броят на младите хора, които 

не участват в никаква форма 

на заетост, образование или 

обучение, продължава да е го-

лям, но намалява. 

 В ролята си на обществен посредник, Агенцията по заетостта (АЗ) ще про-

дължи да съдейства за увеличаване на участието на пазара на труда и на-

маляване на броя на неактивните лица в трудоспособна възраст, включи-

телно и младежи, чрез активиране и обучение за придобиване на търсени 

от работодателите знания, умения и компетентности. Ще продължи из-

пълнението на Препоръката на Съвета „Мост към работни места – засил-

ване на Гаранцията за младежта“ за по-ускорено намаляване безработи-

цата сред младежите, особено от групата на неактивните (NEET’s). Пред-

вижда се изготвянето на Национално рамково споразумение за нейното 

изпълнение, включващо координиран подход за прилагане на мерки от 

компетентността на редица институции и организации, имащи отношение 

към младежките политики.  

За намаляване броя на неактивните младежи допринасят и усилията на 

младежките и ромските медиатори, които ще продължат да изпълняват 

специфичните си дейности за идентифициране и активиране на неактивни 

лица, вкл. на младежи от групата NEETs, на местно ниво. 

Качеството и приобщаващият 

характер на образователната 

система продължават да пред-

ставляват предизвикателство, 

въпреки провежданите ре-

форми. 

 Въвеждане на задължително предучилищно образование от 4-годишна 

възраст и отпадане на таксите за детските градини; продължаващо прила-

гане на Механизма за съвместна работа на институциите за успешното 

включване в образование и предотвратяване на отпадането от училище; 

приобщаващо образование и личностно развитие на деца/ученици; пови-

шаване качеството на висшето образование и връзката му с пазара на 

труда; прилагане на система за мониторинг и анализ на постигнатите ре-

зултати от изпълнението на политики и програми с цел предприемане на 

коригиращи действия/ Разработване на средносрочна бюджетна прогноза 

и бюджет по политики и програми, ориентиран към резултатите/Осигуря-

ване на публични ресурси за изпълнение на поставените цели и за пости-

гане на очакваните резултати – увеличаване на стандарта за издръжка на 

образователните институции, увеличение на учителските заплати, инвес-

тиции за обогатяване на извънкласните дейности, осигуряване на допъл-

нителни средства за ремонт на физкултурни салони и спортни площадки. 

Цифровите умения на младото 

население са слаби. 

 Повишаване нивото на дигиталните умения на децата и учениците/ По-

добряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии. 

Политиката се надгражда чрез изпълнението на Национална програма 

„информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование" и на проект „Образование 

за утрешния ден“ по ОПНОИР. 

Създаване във всяка институция за предучилищно и училищно образова-

ние (ПУО) на високотехнологична образователна среда и условия за пре-

подаване чрез използване на интегрирани образователни платформи и об-

лачни технологии; 

Увеличаване броя на електронните устройства в институциите от систе-

мата на ПУО; Оборудване на класните стаи с модерно оборудване за ра-

бота с дигитално учебно съдържание; 

Осигуряване на безплатен, безопасен/защитен достъп до интернет на уче-

ниците в образователните институции; 

Споделяне, интегриране и използване от ученици и учители на безплатни 

цифрови ресурси, доказали своята ефективност; 

Осигуряване на безплатен достъп до електронни книги на съответните пе-

чатни издания за учениците от първи до седми клас; 

Осигуряване на достъп до виртуална класна стая и педагогическа подк-

репа за дистанционно обучение в електронна среда за всички ученици в 

случаи на епидемии, природни бедствия и др., както и за тези ученици, 

които са в рискови категории и не могат да посещават училище поради 
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Констатации от Националния  
доклад за България за 2020 г. 

 
Отговор на политиката 

здравословни причини и/или имат специални образователни потребности 

(СОП); 

Развиване на уменията на педагогическите специалисти да преподават в 

онлайн среда и да развиват използването на цифрово учебно съдържание; 

Развитие на дигиталните компетенции на педагогическите специалисти за 

прилагане на нови технологии, облачни ИКТ услуги, иновативни диги-

тални методи на преподаване, за интегриране на дигиталната медийна гра-

мотност в обучението. 
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Табл. 2-2:  Мерки, адресиращи СП 2, част от Приложение 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 април 2022 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на мяр-
ката до крайния срок на изпълнението ѝ 

(след април 2022 г.) 

Крайна 

дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заетост Активна политика 

на пазара на труда 

Изпълнение на 

НПДЗ 2022 г. , 

включващо: 

 

 

Мерки, насочени 

към включване в 
заетост на безра-

ботни младежи до 

29-години 

 

 

Интегриране на 
продължително 

безработни и ико-

номически неак-
тивни лица в зае-

тост 

 

Повишаване на за-

етостта, намаля-
ване на безработи-

цата и повиша-

ване на качест-
вото на работната 

сила в регионите 

Програми и мерки за насърчаване съз-

даването на заетост на групи в нерав-

ностойно положение на пазара на 
труда  

 

 

 

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 

 

 

Програма за обучение и заетост на 

продължително безработни лица, НП 

„Активиране на неактивни лица“, чл. 
36а и чл. 55в от ЗНЗ за осигуряване на 

заетост на продължително безработни 
лица 

 

 

Регионални програми за заетост 

 

 

Април 

2022 г.  

Изготвен първи вариант на НПДЗ 2022 г.  

Предстои съгласуване по чл. 32 от Уст-

ройстен правилник на Министерския съвет 

и неговата администрация (УПМСНА) 

 

 

 

 

5 безработни младежи до 29-годишна въз-
раст са включени в заетост. 

 

 

 

 

19 продължително безработни лица са 
включени в заетост. 2 098 неактивни лица, 

регистрирани в ДБТ като безработни. 

 

 

 

Предстои стартиране на процедура за раз-

работване на Регионални програми за зае-

тост – 2022 г. 

Изпълнение на мерките и програмите, 

включени в плана, финансирани със средс-

тва от държавния бюджет(ДБ) 

 

 

 

 

Изпълнение на мерки, насочени към уст-

ройване на пазара на труда на безработни 
младежи до 29 години 

 

 

 

 

Изпълнение на мерките и програмите, 
включени в плана, финансирани със средс-

тва от ДБ 

 

 

 

Изпълнение на програмите, финансира-ни 

със средства от ДБ 

 

 123 млн. лева, 

от тях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 915 288 лв. 

 

 

 

 

 

10 409 807 лв. 

 

 

 

 

48 784 634 лв. 

10 686  заети и 

безработни 

лица, включени 
в обучение за 

възрастни 

22 223 наети 
лица по прог-

рами и мерки за 

субсидирана зае-
тост 

(стойностите са 

индикативни 
НПДЗ 2022 г. 

още не е приет 

от МС. 

 

1 809 безра-

ботни младежи 
до 29 години 

включени в зае-
тост 

 

 

1 548 продъл-

жително безра-

ботни лица, 

включени в зае-

тост 

 

 

9 150 лице се 

включват в зае-
тост 

Подобря-

ване на дос-

тъпа до ра-
бота от раз-

стояние и 

Процедура „Раз-

витие на дигитал-

ните умения“, 

Процедурата се изпълнява в два ком-

понента, като Компонент 1 е насочен 

към разработване на единен методоло-
гически инструментариум, който да 

2021 г.  

 

 

 

В процес на осъществяване са дейностите 

за изследване и анализ на икономическите 

сектори за установяване на потребностите 
от дигитални умения по ключови профе-

сии и длъжности 

В зависимост от графиците за изпълнение 

на проектите. 

 

 

2023 г. 

 

 

 

Операцията 

ще допринесе 

за определя-
нето на специ-

фичните нива 

Подкрепата по 

операцията се 

очаква да 
включи 3 600 за-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

насърча-

ване на 

цифровите 
умения и 

равния дос-

тъп до об-
разование 

 

ОП РЧР 2014-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобряване на 
достъпа до обра-

зование и работа 

за хората с увреж-
дания чрез пре-

доставяне на въз-

можности за изг-
раждане на дос-

тъпна среда 

осигури единен подход в изпълнени-

ето на дейностите по Компонент 2. 

Инструментариумът е разработен през 
2021 г. от екип експерти и изследова-

тели в областта на обучението и ин-

формационните технологии. 

Компонент 2 от процедурата се осъ-

ществява чрез 7 проекти, изпълнявани 

от национално представителните орга-
низации на социалните партньори. 

Всички проекти прилагат единния ме-

тодологически инструментариум, раз-

работен по Компонент 1, и включват 

следните дейности: 

Изследване и анализ на потребностите 
от дигитални умения по икономически 

сектори; 

тестване и валидиране на унифици-
рани профили на дигитални умения по 

ключови професии и длъжности; 

Разработване на секторни рамки за 
развитие на дигитални умения; 

Разработване на инструменти за 

оценка на дигитални умения и тест-
ване на текущите умения на работната 

сила по сектори; 

Разработване, пилотно тестване и 
адаптиране на учебно съдържание и 

учебни програми за неформално обу-

чение за развитие на специфични ди-
гитални умения 

 

Реализиране на Национална програма 
за достъпна жилищна среда и лична 

мобилност, съгласно 56, ал. 1 от За-

кона за хората с увреждания, за изг-
раждане на достъпна среда в същест-

вуващи жилищни сгради и прилежа-
щите им пространства за хора с увреж-

дания и осигуряване на лична мобил-

ност за тяхното социално приобща-
ване, като се отчитат и специфичните 

им потребности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнението на Програмата се осъщест-

вява на проектен принцип, ежегодно в 

рамките на одобрените бюджетни средства 
за съответната година. 

Програмата се реализира в два компо-

нента, както следва: 

1. Компонент 1 „Достъпна жилищна 

среда” – за финансиране изпълнението на 

инвестиционни проекти за изграждане на 
достъпна среда в съществуващи жилищни 

сгради и прилежащите им пространства, 
която се ползва безвъзмездно и по несто-

пански начин; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администриране на дейностите по Прог-
рамата – осъществяване на организация, 

координация и оперативен контрол. 

 

Обявяване на процедури за кандидатст-

ване с проектни предложения по двата 

компонента, разглеждане, оценяване, кла-
сиране и одобряване на проектните пред-

ложения на кандидатите, обект на Прог-

рама, както и прилагане на механизмите за 
сключване на договори за изпълнение, фи-

нансиране и отчитане на изпълнените дей-
ности по тях и за контрол върху разходва-

нето на одобрените бюджетни средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декември 

2022 г. 

ежегодна  

 

на дигитални 

умения, необ-

ходими на за-
етите лица, и 

ще подпо-

могне придо-
биването на 

специфични 

за отделни 
професии и 

сектори диги-

тални умения 

чрез разработ-

ването и тест-

ването на про-
фили, сек-

торни рамки, 

учебно съдър-
жание и др. 

Операцията е 

с общ бюджет 
от 14 млн.лв., 

съфинансиран 

от ЕСФ и НБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създаване на 
условия за во-

дене на неза-
висим живот, 

в частност за 

достъп до ра-
бота и образо-

вание, чрез 

осигурената 

достъпна жи-

лищна среда и 

ети лица в про-

ектните дей-

ности и да подк-
репи 700 предп-

риятия, които да 

въведат нови 
системи, прак-

тики и инстру-

менти за разви-
тие на човеш-

ките ресурси, в 

частност за по-

вишаване адек-

ватността на ди-

гиталните уме-
ния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целева стой-

ност: 

брой финанси-
рани проекти – 

70 за 2022 г. 
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2. Компонент 2 „Лична мобилност” – за 

финансиране на дейности за осигуряване 

на личната мобилност на човек с трайно 
увреждане съобразно функционалния де-

фицит и потребности. 

 

Във връзка с изпълнението на Национал-

ната програма за достъпна жилищна среда 

и лична мобилност през 2021 г. по Компо-
нент 1 „Достъпна жилищна среда“ са 

сключени договори за финансиране по 45 

одобрени проекта, в т.ч. на 16 физически и 
29 юридически лица (сдружения в режим 

на етажната собственост). Общата стой-

ност на договорите за финансиране е 1,8 
млн. лв. През отчетния период стойността 

на изплатените средства е в размер на 1,6 

млн. лв. По Компонент 2 „Лична мобил-
ност“ са одобрени 5 проектни предложе-

ния на обща стойност 19 979,90 лв. 

Към април 2022 г. е осъществена промяна 
на Програмата за подобряване на реда, ус-

ловията и процедурите за кандидатстване, 

изпълнение, отчитане и разплащане на фи-
нансовите средства за осигуряване на не-

обходимата публична подкрепа за изграж-

дане на достъпна жилищна среда и за пре-
доставяне на алтернативи пред личната 

мобилност за хората с трайни увреждания. 

 

 

лична мобил-

ност за хората 

с трайни ув-
реждания.  

 

 

Бюджетен 

ефект: 

2,5 млн. лв. за 
2022 г. 

 

Осигуря-

ване на 
подходяща 

социална 

закрила и 
основни ус-

луги за 

всички и да 
засилване 

на актив-

ните поли-
тики по от-

ношение на 

пазара на 
труда 

Проект „Обучения 

за цифрови уме-
ния и изграждане 

на национална он-

лайн платформа за 
обучение на въз-

растни“, 

Национален план 
за възстановяване 

и устойчивост 

 

Осигуряване на 

финансова подк-

репа за хората с 
увреждания, опре-

делена и актуали-

зирана спрямо ди-

намичен монета-

рен показател 

Проектът ще се изпълнява в два ком-

понента: 

Компонент 1: Национална виртуална 

платформа за електронно обучение  

Компонент 2: Обучения на работната 

сила за дигитални умения и компетен-

циикомпетенции 

 

 

 

Предоставяне на месечна финансова 
подкрепа и целеви помощи по реда на 

Закона за хората с увреждания. 

Очаквано 

старти-
ране през  

2022  г. 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

Стартиране на проект „Обучения за циф-

рови умения и изг-раждане на национална 
онлайн платформа за обучение на възрас-

тни“ от Националният план за възстановя-

ване и устойчивост 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвяне на индивидуална оценка на пот-

ребностите на хората с увреждания по 
реда на Закона за хората с увреждания. 

След одобрението на Националния план за 

възстановяване и устойчивост на България 
от Европейската комисия и подготовка и 

предстои стартиране на проектните дей-

ности, съгласно графиците за изпълнение 
на компонентите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юни 

2026г. 

 

 

 

 

 

 

 

декември 

2022 г. 
ежегодна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социално 

приобщаване 
на хората с 

увреждания 

чрез предоста-
вяне на фи-

нансова подк-

Разработена и 

внедрена вирту-
ална платформа 

за електронно 

обучение на въз-
растни (лица над 

16 г.); разрабо-

тени най-малко 
100 онлайн кур-

сове за обучение 

и 50 електронни 
ресурси за са-

мостоятелно 

учене; обучени 
най-малко 3 708 

преподаватели 

от обучаващите 
организации за 
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като линията на 

бедност, целящо 

подобряване на 
финансовото им 

положение 

Въз основа на заключенията от оценката 

се определят видовете финансова подк-

репа по реда на закона. 

Осъществяване на дейности по отпускане, 

изплащане, изменяне, спиране, прекратя-

ване и възобновяване на финансовата под-
крепа, по реда и условията, определени с 

Правилника за прилагането на Закона за 

хората с увреждания. 

 

 

Обезпечаване реализирането на правото на 

финансова подкрепа за хората с уврежда-

ния (съгласно чл. 68 от Закона за хората с 
увреждания) чрез осъществяване на дей-

ности по отпускане, изплащане, изменяне, 

спиране, прекратяване и възобновяване на 
финансовата подкрепа, съобразно потреб-

ностите на хората с увреждания, устано-

вени на база на индивидуално оценяване 
съответно по линия на АСП. 

Посочените административни производс-

тва и заложени процедури ще се извърш-

ват за периода от 01.01.2022 г. до края на 

периода на изпълнение на мярката. 

 

 

 

репа, предназ-

начена за ком-

пенсиране на 
разходите, 

свързани с 

преодоляване 
на затрудне-

нията, предиз-

викани от 
вида и сте-

пента на ув-

реждане. 

 

Бюджетен 

ефект: 
522,3 млн. лв. 

за 2022 г. 

 

предоставяне на 

онлайн обучение 

 

Създадени/адап-

тирани 760 ди-

гитални клубове 
на територията 

на страната и 

оборудвани със 
съвременна тех-

ника и достъп до 

интернет; обу-
чени най-малко 

1 520 настав-

ници от дигитал-
ните клубове  

 

500 000 безра-
ботни и заети 

лица, включени 

в обучение за 
базово и/или 

средно равнище 

на дигитални 
умения  

 

100 000 безра-
ботни и заети 

лица с валиди-

рани дигитални 
умения на ба-

зово и/или 

средно равнище, 
придобити чрез 

неформално 

обучение или са-
мостоятелно 

учене  

Целева стойност 

– средномесечен 

брой лица с 
трайни уврежда-

ния – 672 000 за 

2022 г.  

 

Към 

28.02.2022 г. е 
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предоставена 

месечна финан-

сова подкрепа 
на 651 365 лица 

(средномесечен 

брой). 

На 7 069 средно-

месечен брой 

лица с уврежда-
ния са осигу-

рени целеви по-

мощи (в т.ч. на 5 

797 средномесе-

чен брой лица са 

осигурени по-
мощни средства, 

приспособления, 

съоръжения и 
медицински из-

делия).  

Предучи-

лищно об-
разование 

 

Задължително 

предучилищно об-
разование за 4-го-

дишни деца 

В съответствие с § 20 от Заключител-

ните разпоредби на ЗДБРБ за 2020 г. 
(ДВ, брой 100 от 2019 г., в сила от 

01.01.2020 г.) МС приема програма за 

изграждане, пристрояване, надстроя-
ване и реконструкция на детски ясли, 

детски градини и училища за периода 

2020 – 2022 г.,  

2020 г. С изменението на ЗПУО от септември 

2020 г. предучилищното образование става 
задължително и за четиригодишните деца. 

Предоставянето на предучилищно образо-

вание на 4-годишни деца се осъществява 
само в детски градини (ДГ). Училищата 

могат да създават подготвителни групи за 

четиригодишни деца само ако съответната 
община няма ДГ. Ако предучилищното об-

разование се извършва в подготвителната 

група на училището, трябва да се спазват 
същите държавни образователни стан-

дарти, които се прилагат за детските гра-

дини 

До началото на учебната 2023–2024 г. об-

щините са задължени да създадат необхо-
димите условия за осъществяване на за-

дължителното предучилищно образование 

на децата от 4-годишна възраст 

2024 г. Повишаване 

на обхвата и 
качеството в 

предучилищ-

ното образо-
вание, пред-

вид неговата 

базисна зна-
чимост за пос-

тигане на по-

високи обра-
зователни ре-

зултати 

Брой деца на 4-

годишна въз-
раст, включени в 

предучилищно 

образование   

 Отпадане на так-

сите за всички 

детски градини 

Приемане на промени в ЗКПО, с които 

трябва да се осигури цялостното отпа-

дане на таксите за всички деца в детс-

ките градини. 

2022 г. Към началото на 2022 г. се заплащат такси 

за децата в детските градини 

От 1 април таксите трябва да отпаднат 2022 г. Разширен обх-

ват и подоб-

рена предучи-

лищна подго-
товка като 

предпоставки 

за намаляване 
на отпадането 

от училище и 

засилване на 
мотивацията 

за посещение.  

Брой деца в дет-

ски градини 
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Прилагане 

на Меха-

низма за 
съвместна 

работа на 

институци-
ите за ус-

пешното 

включване 
в образова-

ние и пре-

дотвратя-

ване на от-

падането от 

училище 

Съвместна работа 

на всички отго-

ворни институции 
за максимално об-

хващане в образо-

вателната система  

 2018 г. Подкрепени са екипите за обхват в дей-

ностите по подбор и прилагане на мерките 

за обхващането и включването на децата и 
учениците в задължителна предучилищна 

и училищна възраст.  

Предоставяне на средства за командиро-
ване, комуникационни и административни 

разходи за членовете на екипите от учили-

щата, детските градини и от останалите 
институции, включени в екипите за обх-

ват; Взаимодействие на образователните 

институции с родителите за обхващане и 

включване в образование на децата и уче-

ниците в задължителна предучилищна и 

училищна възраст; Намаляване относител-
ния дял на необхванатите деца и ученици 

в задължителна предучилищна и учи-

лищна възраст вследствие дейностите на 
екипите – реализирани са 5010 посещения 

на адрес. 

В резултат от работата на екипите за обх-
ват са върнати в образователната система 

997 деца и ученици в задължителна преду-

чилищна и училищна възраст. 

Изпълнение на №100/08.06.2018 г., изм. и 

доп. с ПМС № 259/14.10 2019 г.;Изпълне-

ние на дейности по Национална програма 
„Заедно за всяко дете“. 

ежегодно Намален брой 

на децата и 

учениците, 
които не са 

обхванати и за 

които има 
риск от отпа-

дане  

Прогнозен 
бюджет –         

3 090 000 лв. 

 

-Брой на децата 

и учениците, 

върнати в детска 
градина/учи-

лище – 8 700 за 

учебната 
2021/2022 г. 

 

-Брой отпаднали 
деца/ученици – 

57 287 към 

05.11.2021 г. 

Повиша-
ване на 

приобщава-

щия харак-
тер на обра-

зованието и 

обучението 
с фокус към 

уязвими 

групи, 
включи-

телно роми 

Подкрепа за лич-
ностно развитие  

 

Изпълнение на  процедура 
BG05M2OP001-5.001 „Равен достъп до 

училищно образование в условията на 

кризи“ по ОПНОИР 

 

2021 г. В процес на изпълнение. Закупуване на технически средства за пе-
дагогически специалисти и ученици; Обу-

чение на ученици, вкл. от уязвими групи; 

Обучение на образователни медиатори и 
родители; Подкрепа за наваксване на изос-

таване.  

 

2023 г. да се противо-
действа на 

риска от отпа-

дане  

Размер на без-

възмездна фи-

нансова по-
мощ (БФП): 

109 млн. лв. 

Целева стой-
ност: Брой учас-

тници, придо-

били умения за 
обучение от раз-

стояние- 210 000 

бр. 

Целева стой-

ност:Брой участ-

ници с осигурен 
достъп до обуче-

ние от разстоя-

ние в елект-
ронна среда- 140 

000 бр. 

Дейностите са в 
процес на изпъл-

нение и не е от-

четена текуща 
стойност 
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 Подкрепа за лич-

ностно развитие  

 

Осигуряване на обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие на де-

цата и учениците в системата на пре-
дучилищното и училищното образова-

ние 

2020 г. Реализирани са дейности за осигуряване 

на условия и ресурси за изграждане на 

подкрепяща среда в ДГ и училищата за 
осъществяване на обща и на допълнителна 

подкрепа за личностно развитие на деца и 

ученици 

Осигуряване на подкрепа, с оглед равен 

достъп до качествено образование и лич-

ностно развитие на учениците 

2022 г. Подпомагане 

на децата и 

учениците в 
тяхното лич-

ностно разви-

тие 

 

- Брой деца/ уче-

ници  в систе-

мата на преду-
чилищното и 

училищното об-

разование, на 
които е предос-

тавена подкрепа 

за личностно 
развитие 

 Подкрепа за лич-

ностно развитие  

 

Процедура BG05M2OP001-2.011 

„Подкрепа за успех“ по ОПНОИР 

2019 г.  Процедурата е в процес на изпълнение Изработване на инструментариум за ранно 

идентифициране на ученици в риск от 

преждевременно напускане на образова-
телната система; Обучения на педагоги-

ческите специалисти за прилагане на инст-

рументариума; Допълнително обучение по 
учебни предмети за превенция на обучи-

телни затруднения;  

Допълнителни обучения във втори гимна-
зиален етап за преодоляване на пропуски с 

цел успешно полагане на държавни зре-

лостни изпити; Занимания по интереси за 
стимулиране на творческите изяви и за по-

вишаване на мотивацията за учене; Кари-

ерно ориентиране на учениците; Допълни-
телни обучения от маргинализирани общ-

ности за преодоляване на пропуски поради 

кризата от COVID-19 и целенасочена ра-
бота с родителите им за намаляване на 

риска от преждевременно напускане на об-

разователната система 

2022 г.  Подпомогне 

равният дос-

тъп до качест-
вено образо-

вание и по-

пълното обх-
ващане на 

учениците в 

училищното 
образование; 

Намаляване  

дела на преж-
девременно 

напусналите 

образовател-
ната система  

Размер на 

БФП:  140 
923 697,44 лв. 

Училища, пред-

лагащи дей-

ности за пови-
шаване на моти-

вацията за 

учене- Целева 
стойност: 1 500 

бр. 

Текуща стой-
ност: 1 868 

Брой ученици, 

обхванати от 
дейности по ка-

риерно ориенти-

ране- Це-
лева стойност: 

47 340 бр. Те-

куща стой-
ност:17 737 

: Ученици в риск 

от отпадане Це-
лева стойност: 

120 000 бр. 

Текуща стой-

ност: 165 744 

Деца, ученици и 

младежи от мар-
гинализирани 

общности участ-

ващи в мерки за 
образователна 

интеграция и ре-

интеграция- Це-
лева стойност: 

32 898 бр. 

Текуща стой-

ност:0 
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 Подкрепа за лич-

ностно развитие  

 

Процедура „Обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие в учи-

лищното образование“ по Програма 
„Образование“ 2021-2027 г.  

2022 г. Изпълнението на процедурата ще стартира 

след одобряване на Програма „Образова-

ние „2021-2027 г. от ЕК и одобряване на 
процедурата от Комитета за наблюдение 

на Програма „Образование“. 

Дейностите ще бъдат фокусирани към де-

цата в предучилищно образование, вкл. 

детски градини с яслени групи и учени-
ците до завършване на основно образова-

ние (VII клас), като ще се подкрепят и уче-

ници от гимназиалния етап (при доказана 
необходимост на индивидуални потреб-

ности за ученици от гимназиален етап нап-

ример за Национално външно оценяване в 
X клас).  

2027 г. Изпълнението 

на дейностите 

ще допринесе 
за прилага-

нето на Евро-

пейската га-
ранция за де-

цата и борба с 

детската бед-
ност 

 

 Достъпна архи-

тектурна среда 

Осигуряване на свободен достъп на 

хора с увреждания и със специални 

образователни потребности (СОП) до 
сградите за обществено обслужване, 

предназначени за образование, като се 

създаде достъпна архитектурна среда  

2016 г. Осигуряване на свободен достъп до обра-

зование на деца и ученици със СОП чрез 

изграждане на достъпна архитектурна 
среда 

като част от нужната подкрепа за тяхното 

обучение.  

Изпълнение на дейности по Национална 

програма "Създаване на достъпна архитек-

турна среда и безопасност в училище" за 
2022 г., Модул I "Създаване на достъпна 

архитектурна среда" 

ежегодно Осигурен сво-

боден достъп 

до образова-
ние на деца и 

ученици със 

СОП  

Брой извършени 

строително мон-

тажни работи; 

Брой доставени 

и монтирани съ-

оръжения  

 Подкрепа за деца 
и ученици със 

СОП, деца с пове-

денчески проб-
леми и такива с 

изявени дарби 

 

Изпълнение на процедура „Подкрепа 
за приобщаващо образование“ по ОП-

НОИР 

2020 г. Процедурата е в процес на изпълнение. С изпълняваните дейности се подкрепя 
приобщаващото образование на деца и 

ученици, разработване на специализирани 

дидактически материали за работа с деца и 
ученици със СОП, с хронични заболява-

ния, в риск, и с изявени дарби. Специали-

зирани обучения на екипите за подкрепа за 

личностно развитие за предоставяне на до-

пълнителна подкрепа, закупуване на обо-

рудване за допълнителна подкрепа  

2023 г. Осигуряване 
на по-високо 

качество и по-

добър достъп 
до образова-

ние на деца и 

ученици със 

СОП, с хро-

нични заболя-

вания, в риск, 
и с изявени 

дарби  

Размер на 
БФП: 31 млн. 

лв. 

 

Деца и ученици 
със СОП вклю-

чени в дейности- 

Целева стойност 
4 100 

Текуща стой-

ност: 2 427; 

Целева стой-

ност: Брой подк-

репени детски 
градини 220; 

Текуща стой-

ност: 117 

Брой подкре-

пени училища 

430; Текуща 
стойност: 211 

 Подкрепа на уче-

ници от уязвими 

групи за канди-
датстване във 

висши училища; 

Подкрепа на обу-
чението на сту-

денти, докторанти 

и специализанти 
от уязвими групи. 

Изпълнение на процедура „Подкрепа 

на уязвими групи за достъп до висше 

образование“ по ОПНОИР 

2022 г.  Предстои изпълнението ѝ. Срокът за кан-

дидат-стване по процедурата е до нача-

лото на април 2022 г.  

Идентифициране и мотивиране на предс-

тавителите на целевите групи за завърш-

ване на средно образование и продължа-
ване на образованието във висше учи-

лище, включително работа с родителите 

на учениците от уязвимите групи.  

 

2023 г. Осигуряване 

на достъп до 

висше образо-
вание за уче-

ници от уяз-

вими 
групи.Подк-

репа за обуче-

нието на сту-
денти от уяз-

вими групи  

Подкрепа на 

образователни 

Целева стой-

ност: Лица от 

уязвими групи, 
включени в дей-

ности по опера-

цията – 5 369 бр. 

Целева стой-

ност: Образова-

телни медиатори 
и/или помощник 

на учителя – 370 

бр. 
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медиатори за 

придобиване 

на висше об-
разо 

 

 

вание с педа-

гогически 

профил. 

Размер на 

БФП: 7  млн. 

лв. 

Целева стой-

ност: Родители 

на ученици от 
уязвими групи 

във втори гим-

назиален етап – 
4 131 бр. 

 

 Повишаване на 
професионалните 

компетентности 

на учителите, ди-
ректорите, и дру-

гите педагоги-

чески специа-
листи за работа в 

мултикултурна 

среда  

 

Изпълнение на процедура 
BG05M2OP001- 3.017 „Повишаване на 

капацитета на педагогическите специ-

алисти за работа в мултикултурна 
среда“ по ОПНОИР 

2020 г. Процедурата е в процес на изпълнение. Разработване и актуализиране на страте-
гии, планове, програми, анализи, препо-

ръки, компетентностни профили и др. на 

образователната институция за работа в 
мултикултурна среда. Провеждане на 

краткосрочни обучения на педагогически 

специалисти и директори за работа в мул-
тикултурна образователна среда.  

Подкрепа на педагогическите специалисти 

за участие в процедури за придобиване на 

професионално-квалификационни степени 

за работа в мултикултурна среда, 

2023 г Повишаване 
на професио-

налните ком-

петентности 
на учителите, 

директорите, 

и другите пе-
дагогически 

специалисти 

за работа в 

мултикул-

турна среда  

Размер на 
БФП: 7  млн. 

лева 

Педагогически 
специалисти, 

включени в обу-

чения Целева 
стойност: 5 123 

Текуща стой-

ност: 1 033 

 

Образователни 

медиатори, 
включени в обу-

чения Целева 

стойност: 241 

Текуща стой-

ност: 7 

Повиша-

ване качес-
твото на 

професио-

налното 
обучение и 

обучение и 

приложи-
мостта му 

към пазара 

на труда 

Подобряване ка-

чеството на обуче-
нието и връзките с 

бизнеса 

Процедура „Модернизиране на профе-

сионалното образование и обучение“ 
по Програма „Образование“ 2021-

2027 г. 

2022 г. Изпълнението на процедурата ще стар-

тира след одобряване на Програма „Обра-
зование „2021-2027 г. от ЕК и одобряване 

на процедурата от Комитета за наблюде-

ние на Програма „Образование“. 

Разработване и прилагане на нов Списък 

на професиите за професионално образо-
вание и обучение (СППОО), Държавни об-

разователни стандарти (ДОС), учебни пла-

нове и програми, национални изпитни 
програми вкл. междусекторни, по опреде-

лени сектори и др., чрез използване на 

Секторни съвети на уменията за съвместна 
работа между училища и други достав-

чици на ПОО, бизнеса и др. Въвеждане на 

компетентностни профили на учители и 
преподаватели по професионална подго-

товка и обучението им по специфични за 

професията умения. Въвеждане на гъвкави 
пътеки, микро-квалификации и кредити в 

ПОО с цел мобилност и проходимост 

между професии, сектори и образователни 
нива.Рразработване и въвеждане на обра-

зователни материали по професионална 

2027 г. Подпомогне 

адаптирането 
на професио-

налното обра-

зование и обу-
чение спрямо 

динамиката на 

пазара на 
труда. 
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подготовка за важни за икономиката на ре-

гиона и пазара на труда сектори с инова-

тивно цифрово учебно съдържание и др. 
Квалификация на учителите в системата 

на ПОО 

 Повишаване на 

цифровите умения 
на младото насе-

ление 

Процедура BG05M2ОP001-2.015 „Уче-

нически практики – 2“ 

 

2021 г. Процедурата е в процес на изпълнение. Подкрепа за практическото обучение на 

учениците, навършили 16 години, от учи-
лищата, осъществяващи професионална 

подготовка – допълнителни практики в ре-

ална работна среда. Създаване и функцио-
ниране на учебно-тренировъчни фирми; 

Подобряване на практическите умения на 

учениците в съответствие със специфич-
ните нужди на пазара на труда 

2023 г. Повишаване 

ефективността 
на партньорс-

твата между 

училищата, 
осъществя-

ващи профе-

сионална под-
готовка и ра-

ботодателите. 

Размер на 
БФП: 10.6 

млн. лв. 

Брой ученици, 

участващи в 
дейности по 

практическо 

обучение в ре-
ална работна 

среда- Целева 

стойност: 
11 649; 

Текуща стой-

ност: 3 760 

Брой създадени 

учебно-трениро-

въчни фирми 
(УТФ)- Целева 

стойност: 344 

Текуща стой-
ност: 198 

 Насърчаване на 

дуалното образо-

вание с участие на 
бизнеса  

 

Процедура BG05M2OP001-2.014-0001 

„Подкрепа на дуалната система за обу-

чение“ 

2020 г. Процедурата е в процес на изпълнение. Изпълняват се дейности в подкрепа на 

училищата, осигуряващи дуална система 

на обучение, Дейности насочени към уче-
ниците, участващи в дуална система на 

обучение и в  подкрепа на работодателите 

и родителите 

2023 Разширяване 

обхвата на ду-

алното обуче-
ние и засил-

ване на връз-

ката с пазара 
на труда. 

Размер на 

БФП: 24,4 
млн. лв. 

Брой професио-

нални гимна-

зии/училища с 
паралелки, въ-

вели дуална сис-

тема на обуче-
ние- Целева 

стойност:147; 

Текуща стой-
ност: 123 

Ученици, вклю-

чени в дуална 
система на обу-

чение- Целева 

стойност: 9800; 

Текуща стой-

ност: 67 

Подобря-

ване на 
пригод-

ността за 

заетост чрез 

засилване 

Повишаване на 

цифровите умения 
на младото насе-

ление 

Изграждане на информационна и ко-

муникационна среда, в която да се ин-
тегрират използваните към момента 

дигитални образователни инструменти 

и данните, които те произвеждат 

2020 г. Закупено оборудване за дата центровете 

на МОН с цел осигуряване на непрекъсна-
тост на услугите и защита на информаци-

онните ресурси и инфраструктурата на 

МОН 

Въвеждане на Национална електронна ин-

формационна система за предучилищно и 
училищно образование (НЕИСПУО). За 

2022 г. са предвидени 700 х.лв. за разра-

ботване на допълнителни модули. 

2022 г. Сигурен авто-

матизиран об-
мен на инфор-

мация 

Въведена и фун-

кционираща НЕ-
ИСПУО – 1 бр. 



37 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на умени-

ята, вклю-

чително на 
цифровите 

умения 

През 2021 г. са платени 4 405 970 лв. НЕ-

ИСПУО е въведена и от 2022 г. се работи 

в нея. 

 

 Цифрови умения Процедура BG05M2OP001-2.012-0001 

„Образование за утрешния ден“ по 
ОПНОИР. 

2019 г.  Проектът е в процес на изпълнение. Изграждане на облачна среда и внедряване 

на платформа за образователни услуги и 
съдържание с надежден комуникационен 

достъп на потребители – експерти, педаго-

гически специалисти, ученици и родители. 

Разработване на дигитално образ. съдър-

жание. Повишаване на дигиталната компе-

тентност и умения на учениците под фор-
мата на извънкласни дейности  

 Дигитализа-

ция на систе-
мата на обра-

зованието в 

национален 
мащаб, придо-

биване на по-

голяма циф-
рова компе-

тентност на 

всички участ-
ници, интег-

риране на об-

разователните 
технологии и 

мотивация за 

тяхното из-
ползване. 

Размер на 

БФП: 
103  млн. лв. 

 

 

Училища и дет-

ски градини, с 
въвеждане на 

иновативни ме-

тоди на препода-
ване чрез ИКТ- 

Целева стой-

ност: 2 000 бр. 

Текуща стой-

ност- 0 

Брой педагоги-
чески специа-

листи, обучени 

за въвеждане и 
прилагане на 

иновативни ме-

тоди на препода-
ване чрез ИКТ- 

Целева стой-

ност: 

26 900 бр. Те-

куща стойност: 

694 

 Създаване, разви-
тие и популяризи-

ране на образова-

телните иновации 

Създаване на условия и подкрепа за 
развиване култура за създаване и при-

лагане на иновации във всички сфери 

на училищния живот. През 2017 г. 
иновативните училища са 184, а за 

2021/2022 г. вече – 510. Те извършват 

целенасочена, планирана и контроли-
рана промяна чрез иновативни прак-

тики, с които се търсят решения на ор-

ганизационни и съдържателни проб-
леми в образователния процес. 

2017 г. Извършен е избор на партньорски учи-
лища въз основа на вид на иновацията и 

целите на сътрудничеството. Всяко инова-

тивно училище е сключило договор с едно 
иновативно партньорско училище и едно 

неиновативно партньорско училище.  

Изпълнение на дейности по Национална 
програма „Иновации в действие“ за 

2022 г.; 

 

2022 г. Създадени ус-
ловия за ино-

вации в обра-

зованието 
чрез популя-

ризирани при-

ложими за 
училищната 

система ре-

зултати от 
иновации и 

научни или 

иновативни 
продукти 

Брой инова-
тивни училища 

за учебната 

2021/2022 го-
дина – 510; 

 

 – Брой изяви за 
представяне на 

иновативната 

училищна дей-
ност – план-до 

600 

Повиша-

ване качес-

твото на 
висшето 

Определяне на 

профилите на вис-

шите училища 
(изследователски, 

професионални, 

Превръщане на висшите училища, ко-

ито дават значим принос и произвеж-

дат върхови научни изследвания в на-
учно иновационни средища 

 

2021 г. Изпълнение на ПМС № 266/ 12.07.2021 г. 

за приемане на показатели за определяне 

на изследователските висши училища и 

Актуализиране на Списъка на изследова-

телските висши училища за 2022 г. Разви-

тие на националния научен потенциал за 

2022 г. Стимулиране 

на научноизс-

ледователс-
ката дейност 

във висшите 

Брой включени 

нови висши учи-

лища в Списъка 
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образова-

ние и връз-

ката му с 
пазара на 

труда 

образователни) и 

коопериране в об-

разователно-на-
учни консорци-

уми 

условията и реда за актуализиране на Спи-

съка на изследователските висши учи-

лища. 

изграждане на устойчива връзка образова-

ние-наука-бизнес, като основа за развитие 

на икономика, базирана на знанието 

училища, ко-

ито имат на-

личен капаци-
тет и извърш-

ват научни из-

следвания. 
Финансовият 

ресурс ще се 

осигури по 
НПВУ, Стълб 

2 с общ инди-

кативен бю-

джет от 239 

млн. лв. до 

2026 г.За 
2022 г. са пла-

нирани 30 

млн. лв. 

на изследовател-

ските висши 

училища 

 Висше образова-
ние 

BG05M2ОP001-2.013 „Студентски 
практики – Фаза 2“ по ОПНОИР 

2020 г. Процедурата е в процес на изпълнение Провеждане на допълнително практическо 
обучение в реална работна среда на сту-

денти от висши училища – партньори по 

проекта, които се обучават в приоритетни 
професионални направления и защитени 

специалности и задълбочаване на връзките 

с пазара на труда 

2023 г. Практическо 
обучение на 

студентите за 

повишаване 
качеството на 

висшето обра-

зование  

Размер на 

БФП: 46  млн. 

лв. 

Брой студенти, 
включени в сту-

дентски прак-

тики- Целева 
стойност: 44 000 

Текуща стой-

ност: 25 843 

 

 Висше образова-
ние 

BG05M2ОP001-2.016 

„Модернизация на висшите училища“ 

по ОПНОИР. 

2020 г Процедурата е в процес на изпълнение Модернизиране на учебната документа-
ция, с фокус към приоритетните професи-

онални направления и професионално нап-

равление „Медицина“, чрез въвеждане на 
компетентностен модел, мултидисципли-

нарност и интердисциплинарност, диги-

тално образователно съдържание, елект-

ронни ресурси и облачни технологии в об-

разователния процес. Кариерно ориенти-

ране на студенти и мобилност-организи-
ране на кариерни борси и др. 

2023 г. Постигане на 
динамично съ-

ответствие 

между търсе-
нето и предла-

гането на спе-

циалисти с 

висше образо-

вание, циф-

рова транс-
формация на 

образованието 

Размер на 
БФП: 50  млн. 

лев 

Целева стой-
ност: Брой въве-

дени нови прог-

рами с диги-
тално образова-

телно съдържа-

ние-107 

Целева стой-

ност: Брой 

млади препода-
ватели (до 34 г. 

вкл.), завършили 

краткосрочни 
специализации в 

чужбина и/или 

обучения в Бъл-
гария- 391 
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По-ефек-

тивно под-

помагане на 
минимал-

ните до-

ходи 

Гарантиране на 

социална защита 

на уязвимите 
групи от населе-

нието. 

 

Осигуряване на социална защита на 

най-нискодоходните и рискови групи 

от населението чрез предоставяне на 
социални помощи. 

Януари 

2022 г. 

С ПМС № 257 от 28 юли 2021 г. за измене-

ние и допълнение на ППЗСП, обнародвано 

в брой 64 на ДВ от 03.08.2021 г., в ППЗСП 
бяха променени процентите при опреде-

ляне на диференцирания минимален доход 

за различните категории лица или семейс-
тва, кандидатстващи за отпускане на ме-

сечна помощ по реда на чл. 9 от ППЗСП. 

Промените влизат в сила от 01.01.2022 г., 
като за 2023 г. и 2024 г. е регламентирано 

последващо повишаване на процентите. 

Чрез корекция в посока на увеличаване на 

индивидуалните проценти се постига съот-

ветно разширяване на границата за достъп 

и на размера на получаваната помощ. 

През 2022 г. ще продължи гарантирането 

на социалната защита на най-нискодоход-

ните и рискови групи от населението чрез 
предоставяне на социални помощи. Предс-

тои да се изготви ЗИД на Закона за соци-

ално подпомагане, в който да се регламен-
тира обвързването на социалните помощи 

с официалната линия на бедност в Бълга-

рия. 

 

Декември 

2022 г. 

Размерът на 

социалните 

помощи (ме-
сечни, еднок-

ратни, целеви 

помощи за 
отопление и 

др.) и ефек-

тивното им 
целенасочване 

имат важно 

значение при 

ограничаване 

на бедността 

сред най-уяз-
вимите групи 

от населени-

ето. 

Бюджетен 

ефект за 

2022 г. 234,2 
млн. лв. 

 

1.Брой лица, 

подпомогнати с 

месечни соци-
ални помощи 

Текуща стой-

ност: 

Към 28 февру-

ари 2022 г. са 

подпомогнати 

19 695 лица и се-

мейства средно-

месечно 

 

Целева стойност 

– 34 802 лица и 
семейства сред-

номесечно за 

2022 г. 

 

2. Брой лица, 

подпомогнати с 
целеви помощи 

за отопление. 

Целева стойност 
– 300 000 лица и 

семейства за 

отоплителен се-
зон 2022/23 г. 

Осигуря-

ване на 

подходяща 
социална 

закрила и 

основни ус-
луги за 

всички 

Разкриване на 

нови социални ус-

луги в общността 
за деца и семейс-

тва, възрастни 

хора и хора с ув-
реждания и пре-

махване на инсти-

туционалния мо-
дел на грижа 

По ОПРР 2014-2020: изпълнение на 

процедури „Подкрепа за деинституци-

онализация на грижите за деца“ и 
„Подкрепа за деинституционализация 

на социалните услуги за възрастни и 

хора с увреждания“ – чрез строителс-
тво, ремонт, реконструкция, преуст-

ройство, обновяване на сграден фонд 

за осигуряване на подходяща инфраст-
руктура за социални услуги в общ-

ността  

 

2017 Изпълнени 61 и в процес на изпълнение 20 

договора за предоставяне на БПФ за деин-

ституционализация на грижата за деца и 
на грижата за възрастни хора и хора с ув-

реждания 

 

Изпълнение и приключване на проектите 2023 84, 1млн. лв. Брой подкре-

пени обекти на 

социалната инф-
раструктура в 

процеса на деин-

ституционализа-
ция – текуща 

стойност 142 

бр., целева стой-
ност 214 бр. 

Капацитет на 

подпомогнатата 
инфраструктура, 

предназначена 

за грижи за де-
цата или образо-

вание – текуща 

стойност 6 411 
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бр., целева стой-

ност 6 093 бр. 

налице е преиз-
пълнение на ин-

дикатора) 

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 разширение 
на социални жилища с оглед предотв-

ратяване на бедността и социалното 

изключване и ремонт/реконструк-
ция/изграждане на подходяща общин-

ска инфраструктура за предоставяне 

на социални услуги в общността – 
центрове за временно настаняване, 

кризисни центрове, приюти и цент-

рове за работа с деца на улицата. 

2015 г. Изпълнение на проекти по процедура за 

предоставяне на БФП по Приоритетна ос 
(ПО) 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ за изграждане/реконструкция на 

социални жилища за хора в неравностойно 
положение, вкл. за маргинализирани групи 

и за общинска социална инфраструктура 

за предоставяне на услуги в общността. 
Сключени са 24 бр. Договор за безвъзмез-

дна финансова помощ (ДБФП) за соци-

ални жилища и 19 договора за общинска 
социална инфраструктура. Приключили са 

6 проекта за социална инфраструктура и 4 

проекта за социални жилища. 

Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-

2020 в рамките на ПО 1 „Устойчиво и ин-
тегрирано градско развитие“ – за проекти 

за изграждане/реконструкция на социални 

жилища за хора в неравностойно положе-
ние, вкл. за маргинализирани групи и за 

общинска социална инфраструктура за 

предоставяне на услуги в общността. 

2023 г. 55,8 млн. лв. 

по ПО1 на 
ОПРР 

Рехабилитирани 

жилища в градс-
ките райони – 

целева стойност 

632 бр., текуща 
329 

Население, полз-

ващо подобрени 
социални услуги 

– целева стой-

ност 
13 843 лица, те-

куща 

12 117 лица 

 

Подобря-

ване на рав-

ния достъп 
до образо-

вание 

Инфраструктурни 

инвестиции за 

осигуряване равен 
достъп до образо-

вание 

Изпълнение на мерки по ОПРР за по-

добряване на материалната база в об-

разователни институции – детски ясли 
и градини, основни и средни училища, 

както и висши училища 

2015 г. По ПО 1 „Устойчиво и интегрирано град-

ско развитие“ са сключени 43 бр. ДБФП и 

са успешно приключили 31 от тях. 

По ПО 3 „Регионална образователна инф-

раструктура“ са сключени 68 ДБФП за об-

новяване на професионални гимназии, 
спортни училища и училища по култура и 

изкуство и са приключили са 48 бр.  

Изпълнение на проектите. 2023 г. 229,7 млн. Капацитет на 

подпомогнатата 

инфраструктура, 
предназначена 

за грижи за де-

цата или образо-
вание – целева 

стойност 

132 986 лица, те-
куща стойност 

80 767 лица 

Представители 
от маргинализи-

раните групи, 

включително 
роми, ползващи 

модернизира-

ната образова-
телна инфраст-

руктура – целева 

стойност 8 640 
лица, текуща 

стойност 5 185 

лица 
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 Проект „ Модер-

низация на обра-

зователна инфрас-
труктура“ по 

НПВУ 

Проектът е част от заложената в Наци-

оналния план за възстановяване и ус-

тойчивост реформа на предучилищ-
ното, училищното образование и уче-

нето през целия живот. След одобря-

ване на проекта ще стартира подготов-
ката на дейностите за обновяване на 

съществуващите сгради в 57 детски 

градини и 59 училища и обновяване на 
24 професионални гимназии; построя-

ване на осем нови училища и осем 

нови детски градини; обновяване на 23 

общежития; построяване на три уни-

верситетски комплекса. 

2022 г.  Предстои стартиране на дейностите по 

проекта 

Ще се изпълняват дейности, свързани с 

придобиване на цялостен обновен облик 

на образователните институции в дейст-
ващо училище/детска градина, ремонт на 

общежития, проектиране, строителство и 

въвеждане в експлоатация на нова сграда – 
детски градини и училища. Ще се финан-

сира изграждане на студентски камппуси. 

Юни  

2026 г. 

Изпълнението 

на проекта ще 

допринесе за 
превръщането 

на образова-

телните инс-
титуции в мо-

дерна, безо-

пасна и бла-
гоприятна 

среда, съдейс-

тваща за  по-

добряване на 

образовател-

ните резул-
тати и мотива-

цията за учене 

и за осъщест-
вяване на ком-

плексната об-

разователна 
реформа в 

България. 

Бюджетен 

ефект: 

663,4 млн. лв. 

- Брой образова-

телни институ-

ции с цялостен 
обновен облик – 

140 детски гра-

дини и училища, 
от които 24 цен-

търа за високи 

постижения в 
ПОО; 

- Брой изградени 

нови детски гра-

дини и училища 

– 16; 

- Брой обновени 
общежития – 23; 

- Брой изградени 

кампуси – 3; 

 Проект „Създа-

ване на нацио-
нална STEM среда 

за умения на ут-

решния ден“ по 
НПВУ 

Проектът ще се осъществява в два 

компонетна: 

• Компонент „Създаване на Регио-

нални STEM центрове“: В допълне-

ние, към Националния STEM Център 
ще се създадат 3 регионални STEM 

центъра. Регионалните STEM цент-

рове ще бъдат изградени върху същес-
твуващи ученически бази – Национа-

лен детски комплекс с. Ястребино, На-

ционален детски екологичен комплекс 
Ковачевци и в гр. Хисаря.  

•Компонент „Училищна STEM среда“ 

включва дейности с взаимно допъл-
ваща подкрепа от Плана за възстано-

вяване и устойчивост и от Програма 

„Образование“ 2021-2027 г. 

2022 г. Предстои изпълнение на проекта. Предвиждат се 3 конкурса и подбор на 

училищни проекти: 

Първи етап: 15-20% от общия брой учи-

лища, които не са финансирани по НП (ин-

дикативно между 290-400 училища) – Кан-
дидатстване: 3/2022 г. (по тримесечия) 

Втори етап: 40-45% от общия брой учи-

лища, които не са финансирани по НП (ин-

дикативно между 790-900 училища) + 50% 

от училищата, финансирани по НП (инди-

кативно 130 училища) – Кандидатстване: 
1/2023 г. (по тримесечия) 

Трети етап: оставащите между 35-45 % от 

общия брой училища, които не са финан-
сирани по НП (индикативно между 690-

900 училища) + 50% от училищата, финан-

сирани по НП (индикативно 130 училища) 
– Кандидатстване: 3/2023 г. (по тримесе-

чия). Краен срок за изпълнение на проек-

тите от третия етап на кандидатстване: 

2/2026 (второ тримесечие на 2026 г.) 

Юни 

2026 г. 

Изпълнението 

на проекта ще 
съдейства за 

успешно 

включване и 
приобщаване 

в образовател-

ния процес и 
за повишаване 

качеството и 

приложи-
мостта на об-

разованието, 

за ценностно-
ориентирано и 

продължа-

ващо през це-
лия живот об-

разование, Ще 

подпомогне 
формирането 

на функцио-

•Изградена об-

разователна 
STEM среда във 

всички образо-

вателни инсти-
туции, базирана 

на съвременните 

технологии (ба-
зова стойност – 

2% от всички 

училища в стра-
ната; крайна – 

100%) 

•Внедрени ино-
вативни съвре-

менни обучи-

телни методи 
във всички обра-

зователни инс-

титуции (базова 
стойност – 4% 
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Подборът за финансиране ще се извърши 

чрез конкурсна процедура, както и чрез 

директно предоставяне по отношение На-
ционалния и 3-те регионални STEM цен-

търа. Конкретният размер на средствата за 

всеки проект ще бъде определен на базата 
на всяко проектно предложение. 

Програмата предвижда да обхване всички 

2243 училища в страната. В проекта е 
представено Индикативно разпределение 

на финансовия ресурс по програмата, спо-

ред 5-те групи училища и различните еле-

менти на STEM програмата. 

нално гра-

мотни, инова-

тивни, соци-
ално отго-

ворни и ак-

тивни граж-
дани, мотиви-

рани да надг-

раждат своите 
компетент-

ности чрез 

учене през це-

лия живот. 

Бюджетен 

ефект: 559,4 
млн.лв. 

(или 100 учи-

лища от 2400); 

крайна – 100%) 

•Внедрени ино-

вативни, интер-

дисциплинарни 
STEM образова-

телни програми 

във всички обра-
зователни инс-

титуции 

•Създадена 
привлекателна 

за учене образо-

вателна среда 
във всички обра-

зователни инс-

титуции (базова 
стойност – 3.5% 

(или 86 от 2400); 

крайна – 100%) 

•Достигнати 

ученици – 580 

хил. ученици ще 
имат достъп до 

STEM и 470 хил. 

ученици до ви-
сокотехноло-

гични оборуд-

вани и свързани 
класни стаи  
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 Специфична препоръка 3 

 Да рационализира и да ускори процедурите за предоставяне на ефективна подкрепа 

за малките и средните предприятия и самостоятелно заетите лица, като гарантира 

също така, че те имат непрекъснат достъп до финансиране и гъвкави условия за 

плащане. Да даде приоритет на готови за изпълнение публични инвестиционни про-

екти и да стимулира частните инвестиции, за да се ускори икономическото възста-

новяване. Да съсредоточи инвестициите в областта на зеления 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 въг-

ледобивните региони. 

 

Резюме на политиката 

С цел осигуряване на ефективна подкрепа на предприятията за преодоляване на негативните последици 

от COVID-19 по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 

(ОПИК) средства в размер на 1.11 млрд. лева (Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и на-

ционално съфинансиране), в т.ч. грантове за оборотен капитал и финансови инструменти, са насочени 

към малки и средни предприятия (МСП). От тях близо 258 млн. лева от ОПИК са осигурени за изпъл-

нение на Програма „Възстановяване“, целта на която е улесняване на достъпа на бизнеса до кредити за 

възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с COVID-19 пандеми-

ята, а средства в размер на 818 млн. лв. (вкл. 133 млн. лв. от REACT-EU) са осигурени за предприятията 

за оборотен капитал под формата на безвъзмездни средства. Бенефициенти на подкрепата за осигуря-

ване на ликвидност са МСП от всички сектори (производство, услуги, търговия, туроператори, турис-

тически агенции, автобусни превозвачи), засегнати от кризата и изправени пред недостиг на средства. 

Подкрепата за оборотен капитал е осигурена чрез обявяване на различни процедури за предоставяне 

на БФП, насочени към конкретни сектори, които са най-засегнати от пандемията (например туристи-

чески агенти и туроператори; предприятия от транспортния сектор; предприятия, чиято дейност е 

спряна в резултат на временните противоепидемични мерки и др.). Другите мерки са насочени към 

конкретна категория предприятия – микро и малки предприятия; средни предприятия; малки предпри-

ятия с оборот над определени прагове, като по този начин е възможно да се адаптират по-добре мерките 

към специфичните нужди на съответните МСП. 

Средствата по линия на ОПИК от транша за 2022 г. на инструмента REACT-EU в размер на 136 млн. 

лв. се планува да бъдат използвани за възстановяване на инвестиционната дейност на предприятията 

чрез осигуряване на подкрепа за придобиване на енергийно ефективни технологии от страна на МСП. 

По линия на кохезионната политика, в рамките на Програма „Иновации и конкурентоспособност в 

предприятията“ 2021–2027, средства в размер на над 2,9 млрд. лв. са предвидени за подкрепа на пред-

приятията с цел постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и за 

осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Подкрепата е насочена към предприятия 

в различни етапи на развитие и е под формата както на безвъзмездни средства, така и на финансови 

инструменти, които да осигурят гъвкав достъп до финансиране в основните проблемни области за раз-

витие. 

Мерки, които да осигурят ефективна подкрепа за възстановяване на МСП, са предвидени и по линия 

на НПВУ като основният набор от инвестиции е предвиден по линия на Програмата за икономическа 

трансформация (част от НПВУ). 

Националната стратегия за насърчаване на МСП на България е изградена върху десетте принципа на 

„Small Business Act“, като за всеки програмен период документът се адаптира в съответствие с иконо-

мическите тенденции и Европейската стратегия за МСП. 

Националната стратегия за насърчаване на МСП 2021–2027 г. е основен стратегически документ за 

следващия програмен период, който задава визията относно държавната политика в подкрепа на МСП 

и отразява политиката на ЕС по отношение на МСП. 
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Стратегията запазва фокуса си върху достъпа до финансиране за МСП, който остава един от шестте ѝ 

приоритета. Конкретните инструменти за финансиране на заложените мерки се разработват и осъщес-

твяват от Министерството на иновациите и растежа (МИР), Българската банка за развитие (ББР), „Фонд 

мениджър на финансови инструменти“ ЕАД и др. Чрез прилагане на тези инструменти се очаква по-

добър достъп до финансиране за микропредприятията и малките предприятия, повишаване на произ-

водителността на МСП и осигуряване на тяхното устойчиво развитие; ускоряване на процеса на раз-

растване и повишаване на конкурентоспособността на стартиращите технологични предприятия. 

Инвестиционната политика, провеждана от МИР, допринася за постигане целите за насърчаване на 

частните инвестиции, чрез следните дейности: 

 В изпълнение на СП 3 и с цел изработването на нови инструменти за инвестиционната политика, 

като схема за държавна помощ за големи стратегически инвеститори, анализ и препоръки за 

възможностите за специални икономически зони през 2021 г., стартира изпълнението на  проект 

“Development of investment promotion policy for increasing the competitiveness of the Bulgarian 

economy”, финансиран от ЕК по SRSP (Инструмент за техническа подкрепа). 

 С Програма 7 от НПВУ „Програма за подкрепа за развитие на индустриални зони и паркове и 

подобряване на инфраструктурната им свързаност с цел привличане на инвестиции“ се адресира 

СП 3 по отношение на подобряване на условията за инвестиции. С бюджет от 216.5 млн. лв. в 

периода 2022-2026 г. се предвижда изграждане на инфраструктура за индустриални зони. 

 Получаване на статут асоцииран член в Инвестиционния комитет на ОИСР – през ноември 

2021 г. успешно бе защитен и представен Прегледа на инвестиционната политика на България 

и в началото на 2022 г. България получи покана за присъединяване към Декларацията за мулти-

националните предприятия и международните инвестиции и повишаване на статута от „гост“ 

на „асоцииран член“ в Инвестиционния комитет към ОИСР. Тези стъпки са задължителни за 

присъединяването на България към ОИСР и същевременно подобряват имиджа на България 

като дестинация за инвестиции. 

 Повишаване на ефективността на Българската агенция за инвестиции – подобряване на обслуж-

ването на инвеститорите и на инвестиционния маркетинг. 

 Усъвършенстване на правната рамка за насърчаване на инвестициите: С цел привличане на ин-

вестиции се предвижда изменение на Закона за насърчаване на инвестициите. 

Промените в структурата на Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ) са свър-

зани с повече прозрачност на финансовите инструменти за капиталови инвестиции. През 2021 година 

беше въведен Консултативен Съвет (Advisory Board), в който участват представители на всички упра-

вителни органи и независими членове. Бяха въведени промени в ББР с оглед подобряване на финанси-

рането на МСП и тяхната конкурентоспособност. 

С цел насърчаването на ресурсната ефективност и кръговата икономика чрез устойчиво управление на 

отпадъците, инвестиции със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Опе-

ративна програма „Околна среда“ 2014–2020 г. (ОПОС) в размер на над 330 млн. евро (648,4 млн. лв.) 

са насочени основно към: проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци, компостиращи инсталации за разделно събрани зелени 

и/или биоразградими отпадъци, анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци, 

проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползот-

воряване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпа-

дъци на Столична община, демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците. Пред-

вижда се с изпълнението на проектите да се осигури допълнителен капацитет за рециклиране на отпа-

дъци до 240 000 т/год. и допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получа-

ване на енергия) до 180 000 т/год. Продължава работата по закриване и рекултивация на старите сме-

тища, неотговарящи на нормативните изисквания, като приносът от финансирането със средства от 

ОПОС е за рекултивация на 57 депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-

145/14. 
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България полага значителни усилия за осъществяване на цялостната реформа във сектор водоснабдя-

ване и канализация (ВиК) с цел постигане на последователност и устойчивост при определяне и при-

лагане на инвестиционните приоритети в консолидирани ВиК райони. Прилага се интегриран подход 

за финансиране на инвестициите във ВиК сектора, който обхваща, от една страна, подготовката на 

регионални прединвестиционни проучвания за определяне на приоритети за инвестиции във ВиК ин-

фраструктура, и от друга страна – проектиране, изграждане, рехабилитация и реконструкция на съоръ-

жения за пречистване на питейни води, водоснабдителни мрежи, канализационни мрежи и пречиства-

телни станции за отпадъчни води (ПСОВ), с цел приоритетно осигуряване на опазването на водните 

ресурси от замърсяване и от вредно въздействие, ефективно използване на водните ресурси и иконо-

мически ефективно функциониране на ВиК системите в агломерации с над 10 000 екв. ж. Допълни-

телно са изпълнени дейности за развитие и укрепване на институционалната среда и капацитет за ефек-

тивно управление на ВиК отрасъла и предоставяне на качествени ВиК услуги в съответствие с изиск-

ванията на европейското законодателство и международните практики. 

Свързаността на населението към подобрени ВиК услуги нараства в постоянна и стабилна тенденция. 

Изпълняваните в момента проекти във ВиК сектора се реализират със значителен финансов ресурс от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове по ОПОС – в размер над 1 млрд. евро (2,146 млрд. 

лв.). Разработени са 16 регионални пред инвестиционни проучвания за 16 обособени територии и е 

финансирано разработването на допълнителни 6 територии (от общо 28 в страната) за изпълнение на 

ВиК инфраструктурни обекти в агломерации над 10 000 екв.ж. през периода 2021–2027 г. Очаква се 

проектите в изпълнение да осигурят до 2023 г. постигане на поставените цели, като увеличат значи-

телно допълнителния брой жители с достъп до подобрено събиране и водоснабдяване, броят на жите-

лите с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, както и броят на изградените /реконст-

руирани ПСОВ.  

Също с европейско финансиране в размер прибл. 320 млн. евро (623,2 млн. лв.), продължават инвести-

циите в дейности за изпълнение на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния 

въздух 2018–2024 г., Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020–2030 г.) и 

общинските програми за качеството на атмосферния въздух, с цел намаляване на общите емисии на 

някои замърсители и постигане и поддържане на нивата на контролираните атмосферни замърсители, 

съответстващи на нормите заложени в националното законодателство. Интервенциите са предимно за 

подкрепа на мерки на общините за подобряване качеството на атмосферния въздух, насочени към би-

товото отопление, и за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух. 

Очаква се мерките за намаляване на количествата на замърсителите да обхванат близо 3 млн. жители 

до 2023 г. 

С цел опазването, поддържането и възстановяването на екосистемите и присъщото им биологично раз-

нообразие, инвестиции със средства по ОПОС в размер над 63 млн. евро (123,7 млн. лв.) са насочени 

към: подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на те-

риторията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани 

резервати; изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони и на мерки за подобряване на природо-

защитното състояние на птици; подобряване природозащитното състояние на природни местообита-

ния, както и подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез под-

хода „водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) в територията на местни инициативни групи. 

Продължава процесът по издаване на заповеди за обявяване на защитените зони за местообитанията, 

като остава да бъдат издадени заповеди за обявяване на последните 48 защитени зони за местообита-

нията. Издадени са общо 185 заповеди. В ход е и разработване на специфични и подробни природоза-

щитни цели за редица защитени зони. 

Като част от националната политика за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптацията 

към климатичните промени, продължава финансовата подкрепа за проекти за намаляване на емисиите 

на парникови газове в рамките на Инвестиционната програма за климата (ИПК) и Програма „Микроп-

роекти за климата“ на Националния доверителен екофонд, както и по линия на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство. На този етап, с най-голям напредък е ИПК, като по прог-

рамата са реализирани мерки за намаляване на енергопотреблението в 114 обществени сгради и са за-

купени 63 електрически превозни средства за нуждите на администрацията. 
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Планираните инвестиции с фондове на ЕС през следващия програмен период са фокусирани върху 

интервенции стимулиращи прехода към кръгова икономика, в т.ч. намаляване на количеството депо-

нирани отпадъци. Мерките по Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021–2027 г. са фокусирани основно в 

доизграждане/надграждане на общинските и регионални системи за управление на битовите отпадъци, 

в т.ч. мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, за разделно събиране на отпадъци и тяхното 

рециклиране, за предварително третиране на смесени отпадъци преди тяхното депониране и др. Ще се 

подкрепят също и мерки за повишаване на осведомеността за устойчивото потребление и кръговата 

икономика, както и информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни и населени-

ето.  

Интервенциите в областта на интегрираното управление на водите, насочено към опазване и подобря-

ване състоянието на водите и постигане и поддържане на добро количествено, химично и екологично 

състояние на водните тела в България и постигане и поддържане на добро състояние на околната среда 

в морските води, ще продължат да са основен приоритет. Основно ресурсите са насочени за реализи-

ране на допустими инвестиции за агломерации над 10 000 екв. ж. през периода 2021–2027 г. Предвижда 

се подкрепа и за извършване на национални проучвания за повишаване на достоверността на оценките 

на натиска, въздействието и състоянието на водните тела и въвеждане на нови методи за оценки на 

състоянието и мониторинг за дейности за актуализирането на плановете за управление на речните ба-

сейни (ПУРБ) за периода 2028-2033 г. Чрез НПВУ се предвижда да бъдат осигурени средства за изпъл-

нение на проект проект „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и 

канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между  

2 000 и 10 000 е.ж.“ за ВиК инфраструктура в по-малки агломерации. По този инструмент се предвижда 

и проект „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“, който 

включва дейности с цел подобряване на управлението на количеството на водите чрез подобряване на 

контрола и цифровизация на процеса на използването на водите за осигуряване на минимално допус-

тимия отток на повърхностните води и подобряване на информацията за водните ресурси чрез автома-

тизиране на измерванията. Допълнителна цел на дейностите за цифровизация е популяризиране на 

добри практики за използване на технологии за спестяване на вода и повторното ѝ използване във 

всички сектори и намаляване на загубите на вода с цел подобряване на адаптацията към климатичните 

промени. 

Ще продължат инвестициите, насочени към подобряване чистотата на атмосферния въздух и адреси-

ращи двата основни източника на замърсяване – битовото отопление и транспорта. 

Интервенциите в областта на опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им 

биологично разнообразие ще обхващат както мерки насочени към подобряване природозащитното със-

тояние на природни местообитания и видове, предмет на опазване в мрежата Натура 2000, така и мерки 

за опазване/възстановяване на екосистемите и биологичното разнообразие извън Натура 2000. В тази 

връзка е одобрена от ЕК Национална рамка за приоритетни действия за Натура 2000 (НРПД) за прог-

рамния период на ЕС 2021–2027 г. НРПД 2021–2027 г. представлява инструмент за стратегическо мно-

гогодишно планиране с цел осигуряване на всеобхватен преглед на необходими мерки за управлението 

на мрежата Натура 2000 и свързаната с нея екологична инфраструктура. Включени са 74 администра-

тивни и консервационни мерки за запазване и/или възстановяване на благоприятен природозащитен 

статус на естествените местообитания и видовете от интерес за България и ЕС. 

Предвижда се и подкрепа на мерки за насърчаване на адаптирането към изменението на климата, пре-

дотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта като се вземат предвид екосистемни подходи. 

ГИС базираната електронна платформа Единна информационна точка (ЕИТ) е създадена в съответст-

вие с разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и на Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. ЕИТ обединява и систематизира ин-

формацията относно процедурите и нормативните актове регламентиращи разполагането и поддържа-

нето на инфраструктура, включително органите компетентни да издават актове в областта и съответ-

ните им такси; гарантира достъп до всички налични образци на документи за получаване на разреше-

ния и други актове, свързани с изграждането на инфраструктура; осигурява условия за попълване и 

подаване по електронен път на заявления и документи, необходими за разполагането и поддържането 

на електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, както и за получаване на информация 

за хода на разглеждането им от компетентните органи. Министерство на транспорта и съобщенията ще 

стартира през 2022 г. проект за развитие и надграждане на системата на база получена обратна връзка 
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от мрежовите оператори като основни потребители с оглед подобряване на съществуващите функцио-

налности.  

В проекта за надграждане на системата ще се заложи функционалност, която да автоматизира процеса 

от заявяване на инвестиционно намерение до получаване на разрешителното за ползване, стъпвайки на 

проекта за изграждане на Единна информационна система (ЕИС) по устройство на територията, инвес-

тиционно проектиране и разрешаване на строителството на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство (МРРБ). По този начин ще се намали административната тежест за инвеститорите и 

ще се автоматизира отчетността с метрики за крайни срокове за съгласуване, разглеждане и одобрение 

на проекти с цел улесняване на процеса за предприятията. За оптимизиране на процеса ще се изгради 

възможност за автоматизирано уведомяване и генериране на споделен график за предстоящи дейности 

по ремонт, локации, естество на работата, начало и край и т.н., което ще спомогне възстановяването на 

щети от аварии, намаляването на разходи за поддръжка от мрежови оператори при споделено ползване 

на инфраструктура, намаляване на нарушенията в свързаността и повишаване на качеството на услу-

гите. 

ЕИТ ще събира данни за географски проучвания за разполагане на мрежи и ще бъде надградена с нов 

модул, който ще предоставя информация за наличността на широколентова връзка на ниво адрес, къ-

дето е възможно. Ще бъде разработена и внедрена нова подсистема за данни, създаваща тематични 

карти за широколентов достъп. В допълнение, ще бъдат добавени слоеве и възможност за търсене в 

информационната система за налични покритие и скорости до зона и/или адрес за мобилни и фикси-

рани мрежи с цел улесняване на избора на крайния клиент при избора на оператор.  

Предвижда се да бъде извършено и разширяване на капацитета на ГИС базираната електронна плат-

форма чрез изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информа-

ционни услуги за мултимодални пътувания, осигурявайки междусекторна синергия и подобряване на 

услугите за крайните потребители. 

Проект „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране 

(СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на 

строителния сектор в България“ цели въвеждане на СИМ в инвестиционното проектиране и строител-

ството, което ще доведе до отключване на потенциала на цифровия капацитет на строителната индус-

трия и ще постави строителния сектор в България на конкурентно равнище сред своите партньори в 

ЕС. Успешното изпълнение на проекта ще спомогне и за изграждане капацитета на публичния и част-

ния сектор за цифровизация. Цифровизацията на строителния сектор в България ще допринесе за по-

вишаване на неговата конкурентоспособност, производителността, устойчивия растеж и привлекател-

ността му, както и за създаване на условия за привличане на чуждестранни инвестиции. 

Жилищният сектор в България се характеризира с висока енергийна интензивност. Съгласно анализ на 

националния жилищен сграден фонд на Република България към 2020 г. едва 7% от обитаваните жи-

лищни сгради (построени след 2010 г. или съществуващи обновени) са в съответствие с актуалните 

нормативни изисквания за енергийна ефективност. Сградите с лоши енергийни характеристики (кла-

сове на енергопотребление E, F и G) дялово представляват 91% от общия брой необновени сгради, като 

сградите при които разходът на енергия е най-висок (клас G) представляват 18%. Необходимите ин-

вестиции за повишаване на енергийната ефективност и обновяването на сградния фонд съгласно Дъл-

госрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жи-

лищни и нежилищни сгради само за периода 2021-2030 г. надхвърлят 4.6 млрд. лева. 

Наред със значителните инвестиционни нужди, пречка пред по-интензивното разгръщане на дейности 

за повишаване на енергийната ефективност е административната тежест (както за домакинствата, така 

и за компаниите), съпровождаща процеса на обновяване при предприемане на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност. Налице е необходимост от предприемане на действия за улесняване на про-

цеса на обновяване и подпомагане на гражданите и бизнеса с информация и техническа помощ относно 

нормативни, технически и финансови въпроси свързани с повишаване на енергийната ефективност на 

жилищния сграден фонд. 

В рамките на НПВУ, МРРБ разработи проектно предложение „Подкрепа за устойчиво енергийно об-

новяване на жилищния сграден фонд“. Проектът цели повишаване на енергийната ефективност на жи-

лищните сгради в страната като ги трансформира в сгради с клас на енергопотребление минимум B и 
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постигне минимум 30% спестявания на първична енергия. За целите на изпълнението на проектопред-

ложението, се предвижда и извършването на две реформи: реформа „Създаване на звена на принципа 

„Обслужването на едно гише“ и реформа 2 „Изменение на Закона за управление на етажната собстве-

ност“. 

Сходна инвестиция на МРРБ по НПВУ е проектът „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 

нежилищния сграден фонд“, която има за цел постигане на клас А на енергопотребление на публични 

и търговски сгради и постигане на минимум 30% спестявания на първична енергия. 

В отговор на препоръките, свързани с устойчивия транспорт, по ОПРР 2014–2020 продължава изпъл-

нението на проекти за интегриран градски транспорт. В НПВУ е включена реформа за устойчива град-

ска мобилност, която има за цел инвестициите в градска мобилност да се осъществяват само в съответ-

ствие с разработени Планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на общините в съответствие с 

препоръките на ЕК. В подкрепа на реформата е предвидена и инвестиция „Зелена мобилност“ – пи-

лотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, бе-

зопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи. На базата на опита от пилотната 

схема финансирането на партньорски проекти за инвестиции в съответствие с ПУГМ на общините ще 

продължи и по ПРР 2021–2027 г. 

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 финансира мерки за подобряване на желе-

зопътния транспорт и за завършване на метрото в София. Реализират се проектите по TEN-T мрежата 

за Рехабилитация на жп линията Пловдив-Бургас Фаза II и за Модернизация на жп линията София-

Пловдив в участъка Елин Пелин-Костенец. Програмата финансира реконструкцията на гаровите ком-

плекси в Стара Загора, Нова Загора и Карнобат, които остават извън обхвата на проекта за модерниза-

ция на жп линията Пловдив-Бургас, фаза II, както и реконструкцията на гаровите комплекси Искър, 

Казичане и Подуене, които попадат извън обхвата на участъците София-Пловдив и София-Елин Пелин. 

Проектът за изграждане на трети метродиаметър (линия 3) на метрото в София, Фаза 1: „Бул. Владимир 

Вазов – Център – ул. Житница” е въведена в експлоатация на 26.08.2020 г. Фаза 2 от линия 3 – участък 

„ул. Житница –Овча купел – Околовръстен път на София” е въведена в експлоатация на 24.04.2021 г. 

Осигуряването на оперативен капитал за българските микро, МСП, извършващи автобусни превози, за 

справяне с последиците от пандемията COVID-19 е основната цел на проект BG16RFOP002-2.079-

0002-C01  „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите 

последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията”. 

Малките и средните предприятия са основна и водеща сила в сектора на автобусните превози за разви-

тието на конкурентни и качествени услуги, както и за гарантиране на стабилен икономически растеж 

и устойчива заетост. Помощта по проекта е насочена към преодоляване и ограничаване на негативните 

социално-икономически последици от пандемията. С изпълнението на проекта ще се предостави крат-

косрочна помощ за подкрепа на МСП, извършващи автобусни превози, с цел запазване на тяхната дей-

ност и гарантиране на стабилност на работните места. 

Глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки доведоха до 

нарушаване функционирането на почти всички икономически дейности както в световен, така и в ев-

ропейски и национален мащаб. В тази връзка фокусът на настоящата схема за предоставяне на БФП, в 

съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. от ПО 2 на ОПИК, е насочен към 

икономическите единици, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят иконо-

мическите последствия от пандемията COVID-19, а именно микро, малките и средните предприятия. 

В резултат от изпълнението на предвидените дейности по този инвестиционен приоритет и настоящата 

схема, се очаква постигане на положителен ефект за развитието на българските МСП в транспортния 

сектор чрез предоставяне на подкрепа за микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни 

превози, за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, 

настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. 

Към настоящия момент е предоставена БФП по сключени договори на 580 бр. автобусни превозвачи 

на обща стойност 29 119 637,76 лева. 

Амбициозните климатични цели, които си поставя ЕС за нетно намаляване на емисиите на парникови 

газове с поне 55% до 2030 г., в сравнение с нивата от 1990 г., и ангажимент за климатична неутралност 
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до 2050 г., поставят редица предизвикателства пред държавите членки с висок дял на енергията от въг-

лища в енергийния им микс и с енергийно-интензивни икономики, сред които е и България.  

В същото време, настоящата ситуация на енергийните пазари и волатилността на цените на енергията 

поставят на изпитание постигането на тези цели и още по – ясно очертават изключителната необходи-

мост от добре управляван енергиен преход, силно подкрепен с необходимите финансови ресурси и 

подкрепа на най-засегнатите.  

Един от най-важните финансови механизми по отношение на подкрепа на справедливия преход е Ме-

ханизмът за справедлив преход. Предвидените средства по линия на Фонда за България са в размер на 

1,178 млрд. евро в подкрепа на икономическата диверсификация, преквалификацията и търсенето на 

работа, както и инвестиции, които са благоприятни за климата и околната среда в най-засегнатите те-

ритории. 

Министерство на енергетиката, като отговорното ведомство за разработване на териториалните пла-

нове за справедлив преход, полага всички усиля за активизиране на работата по подготовка на терито-

риалните планове и изготвяне на адекватни оценки на икономическите и социалните ефекти от прехода 

в засегнатите региони. В тази връзка, към настоящия момент МЕ, съвместно с консултантите от 

ПрайсуотърхаусКупърс България, разработва три прогнозни сценария за преход към нисковъглеродна 

икономика и оценка на ефекта им върху трите въглищни региона. Целта е сценариите да послужат и 

подпомогнат процеса на стратегически решения за зеления преход в България чрез сравнителни оценки 

на ефектите (социални и икономически). При разработване на сценариите се взема предвид времевият 

хоризонт на Механизма за справедлив преход, който дава възможност за финансиране на мерки до 

2026 г. за около половината средства и 2030 г. за останалата част. 

Освен това, МЕ се опитва да активизира диалога и активно да включва в процеса широк кръг заинте-

ресовани страни, тъй като справедливият преход е общо усилие и участие на местните общности и 

широк кръг заинтересовани страни е необходимо условие да се справим с новите предизвикателства, 

осигурявайки трайна перспектива за въглищните региони, които ще бъдат най-силно засегнати. 

Като индикативна дата за прекратяване на използването на въглища за производство на енергия под 

условие, че тази индикативна дата бъде потвърдена от Народното събрание е заложена 2038 г. Тази 

година показва амбиция за ускоряване на процеса в сравнение с вече одобрения Интегриран Национа-

лен План Енергетика –Климат (ИНПЕК). Предвидено е и създаването на Комисия за енергиен преход, 

която да разработи сценарии за декарбонизация на икономиката на страната, които включват различни 

индикативни дати за постепенно прекратяване на използването на въглищата. На базата на сценариите, 

Комисията ще разработи и Пътна карта за постепенно прекратяване на използването на въглища, която 

ще включва конкретни стъпки до 2024, 2026, 2030, 2035 и 2038 година. Всички те ще бъдат предложени 

за решение на Народното събрание. Конкретните мощности, които ще бъдат изведени ще зависят от 

моделиране на системата и прилагане не критерии за въглеродна интензивност и часове на работа на 

годишна база, както и на първоначални инвестиционни намерения за заместващи мощности. Моделът 

би трябвало да покаже какъв е оптималния микс, който може да намали с 40% емисиите до 2026г. 

Интегрираният план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021–2030 г., пред-

вижда страната да повиши равнището на амбициозност за 2030 г., като предвиди дял на енергия от ВИ 

най-малко 27%. По този начин България ще допринесе в максимална степен за по-бързото нарастване 

на потреблението на енергия от ВИ и постигането през 2030 г. на поне 32-процентен дял на енергията 

от ВИ в брутното крайно потребление на енергия в Европейския съюз. 

Участващите в енергийния микс на Р България възобновяеми енергийни източници понастоящем не са 

в състояние да участват пълноценно в балансирането на електроенергийната система, покриването на 

върховите товари и предоставянето на пазарен принцип на услуги за гъвкавост и допълнителни услуги. 

Освен това е необходимо гарантирането на сигурността на предоставянето на електрическа енергия 

във връзка със „зеления преход“. Целта на проекта е да допринесе значително за решаването на тези 

проблеми чрез закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на национална инфраструктура 

от съоръжения за съхранение на електрическа енергия с общ заряден енергиен капацитет от 6000 MWh. 

Съоръженията ще бъдат стратегически разпределени равномерно на територията на Р България, раз-

положени в близост до инсталираните и предстоящите да бъдат разгърнати възобновяеми генериращи 

мощности.Индикативната стойност за реализация на инвестицията е в размер на 1 562 815 420 лв. 
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Констатации от Националния  
доклад за България за 2020 г. 

 
Отговор на политиката 

В България все още липсва 

стратегия за кръговата иконо-

мика. 

 В изпълнение е договор за обществена поръчка с предмет „Изготвяне на 

планове и стратегически документи в областта на управлението на отпа-

дъците“ е включена обособена позиция, както следва: „Разработване на 

стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Репуб-

лика България, за периода 2021–2027 г.“ 

Управлението на отпадъците 

продължава да бъде предизви-

кателство. 

 Инвестиции със средства от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове по ОПОС 2014–2020 в размер на над 330 млн. евро (648,4 млн. 

лв.) са насочени основно към подобряване на управлението на битовите 

отпадъци на регионално и общинско ниво, в т.ч. за разделно събиране и 

рециклиране на битови отпадъци, за предварително третиране преди де-

пониране на смесено събрани отпадъци и др. 

Нуждите от инвестиции във 

водния сектор са големи. 

 Продължават проекти във ВиК сектора да се реализират със значителен 

финансов ресурс от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

по ОПОС – в размер над 1 млрд. евро (2,144  млрд. лв.) за периода 2014–

2020 г. Предвижда се финансов ресурс и по ПОС 2021–2027 г. Чрез НПВУ 

се предвижда да бъдат осигурени средства за ВиК инфраструктура в по-

малки агломерации с големина между 5 000 и 10 000 екв. ж. Изпълнени 

дейности за развитие и укрепване на институционалната среда и капаци-

тет за ефективно управление на ВиК отрасъла и предоставяне на качест-

вени ВиК услуги.  

Подкрепят се и дейности за актуализация на ПУРБ. 

Качеството на въздуха в  

България продължава да  

буди сериозна загриженост. 

 Продължават интервенциите за подкрепа със средства от ОПОС на мерки 

на общините за подобряване качеството на атмосферния въздух, насочени 

към битовото отопление и за адресиране на транспорта като източник на 

замърсяване на атмосферния въздух. Очаква се мерките за намаляване на 

количествата на замърсителите да обхванат близо 3 млн. жители до 2023 г. 

Предвижда се въвеждане и прилагане на Механизъм за национални инвес-

тиции в подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) през 

2022 г. Механизмът ще адресира основния проблем за страната по отно-

шение КАВ на национално ниво – наднормени нива на фини прахови час-

тици. 

Продължават да съществуват 

сериозни заплахи за природата 

и биологичното разнообразие. 

 Във връзка с управлението на защитените зони от екологичната мрежа На-

тура 2000 усилията са насочени към въвеждане нов подход за управление 

на екологичната мрежа Натура 2000. В ход е и разработване на специ-

фични и подробни природозащитни цели за редица защитени зони. Със 

средства по ОПОС в размер над 63 млн. евро (123,7 млн. лв.) се финанси-

рат мерки за подобряване на природозащитното състояние на видове (вкл. 

птици) и природни местообитания.  

Понастоящем България не е 

достатъчно подготвена да реа-

гира на последиците от изме-

нението на климата. 

 Мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени се финан-

сират по линия на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) и програма 

„Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия ме-

ханизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г. Пред-

вижда се и подкрепа от ПОС 2021–2027 г. на мерки за насърчаване на 

адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от 

бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи. 
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Табл. 2-3:  Мерки, адресиращи СП 3, част от Приложение 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 април 2022 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 

мярката до крайния срок на изпълнени-

ето ѝ (след април 2022 г.) 

Крайна 

дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоста-

вяне на 

ефективна 
подкрепа за 

МСП 

Безвъзмездна под-

крепа за МСП за 

преодоляване на 
икономическите 

последствия от 

пандемията 
COVID-19 

Осигуряване на оборотен капитал и 

инвестиционни средства в областта на 

енергийната ефективност за българс-
ките МСП за справяне с последиците 

от пандемията COVID-19. 

2020 г. По ОПИК са обявени 6 процедура за БФП, 

чиято цел е предоставяне на оборотен ка-

питал на МСП, засегнати от COVID панде-
мията; 

Изплатени са средства към МСП в размер 

на 739,9 млн.лв.  

В процес на финализиране е сключването 

на договорите с последните одобрени 

предприятия, отчитане на мерките и фина-
лизиране на плащанията към последните 

договори в изпълнение;  

Обявена за обществено обсъждане е про-
цедура „Възстановяване на МСП чрез по-

добряване на енергийната ефективност“ 

Приключване на изпълнението и отчита-

нето на мерките с БФП за оборотен капи-

тал; 

  

Кандидатстване, одобрение и изпълнение 

на проектите по процедура „Възстановя-
ване на МСП чрез подобряване на енер-

гийната ефективност“ 

2023 г. 954,9 млн. лв. Предприятия, 

които не са в 

ликвидация за 
период от 3 ме-

сеца след прик-

лючване на про-
екта:21 772 

 

МСП, които са 
възобновили 

или запазили 

дейността си три 
месеца след въз-

становяване на 

условията за ра-

бота на бизнеса: 

2 590; 

 

Брой подпомог-

нати предприя-
тия за възстано-

вяване чрез по-

добряване на 
енергийната си 

ефективност – 

818; 

Предоста-

вяне на 
ефективна 

подкрепа за 

МСП 

Предоставяне 

подкрепа на пред-
приятията по ли-

ния на програма 

„Конкурентоспо-
собност и инова-

ции в предприяти-
ята“ 2021-2027 

(ПКИП)1 

Осигуряване на подкрепа на предприя-

тията с цел постигането на интелиген-
тен и устойчив растеж на българската 

икономика, както и осъществяването 

на индустриална и цифрова трансфор-
мация. 

2022 г. Изготвен е проект на ПКИП, извършени са 

обществени консултации на програмата 

Официално подаване на ПКИП към ЕК, 

одобрение на програмата и стартиране на 
първите процедури по нея 

2029 г. 2, 9 млрд. лв. 

(ЕФРР и наци-
онално съфи-

нансиране) 

Предприятия по-

вишили своя 
иновационен ка-

пацитет – 1 389; 

МСП въвели 
технологии от 

Индустрия 4.0 – 
429; 

МСП повишили 

своя растеж и 

                                                      
1  Предвид факта, че ПКИП все още не е одобрена, заложените бюджет, мерки и очаквани резултати могат да претърпят промени 
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конкурентоспо-

собност – 9 300; 

Предприятия, 
въвели ЕЕ тех-

нологии и ВИ -

182; 

МСП, въвели 

принципи на 

кръговата ико-
номика – 967; 

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 създаване 

на работни места 
в предприятия в 

сектори с висока 

добавена стой-
ност. 

Издаване на сер-

тификати за клас 
инвестиция и при-

оритетен проект 

по Закон за насър-
чаване на инвес-

тициите (ЗНИ). 

 

Отпускане на финансови средства за 

прилагане на насърчителните мерки 

по ЗНИ, вкл. за частично възстановя-
ване на разходите за осигуровки на ра-

ботодателя за разкритите нови ра-

ботни места. 

януари 

2018 г. 

За периода 01.01-31.12.2021 г. са издадени 

31 сертификата по реда на ЗНИ, предвиж-

дащи разкриването на 2 617 нови работни 
места. 

Инвестициите по сертифицираните про-

екти са на обща стойност 1 220.19 млн. лв. 

От всички сертифицирани проекти 16 са 

във високотехнологични производства и 

услуги. 

От общия брой проекти, 23 са извън Со-

фия. 

 

Съгласно средносрочната бюджетна прог-

ноза се предвиждат следните индикативни 

стойности: 

За периода 1 януари. 2022– 31 декември 

2022 г. се предвижда да бъдат сертифици-

рани 28 проекта по ЗНИ на обща стойност 
от 600 млн. лв., предвиждащи създаване на 

1 500 нови работни места. 

За периода 1 януари. – 31 декември 2023 г. 
се предвижда да бъдат сертифицирани 30 

проекта по ЗНИ на обща стойност от 650 

млн. лв., предвиждащи създаване на 1 500 

нови работни места.  

За периода 1 януари. – 31 декември 2024 г. 

се предвижда да бъдат сертифицирани 31 
проекта по ЗНИ на обща стойност от 700 

млн. лв., предвиждащи създаване на 1 500 

нови работни места. 

 Общо в периода 2022-2024 г. се пред-

вижда да бъдат предоставени насърчи-

телни мерки на 51 от сертифицираните 
проекти с общ обем на инвестициите от 

969 млн. лв., предвиждащи създаването на 

1 785 нови работни места.  

В рамките на 2022 г. се предвижда предос-

тавянето на насърчителни мерки на 16 от 

сертифицираните проекти с общ обем на 
инвестициите от 304 млн. лв., предвиж-

дащи създаването на 560 нови работни 

места. 

2024 г. 

 

Ръст на инвес-

тициите и зае-

тостта във ви-
сокотехноло-

гичните сек-

тори и в райо-
ните с висока 

безработица; 

 

1/ Коефициент 

на заетост в сек-

тори с висока 
добавена стой-

ност (промяна) – 

5.5% ръст през 
2022 г. спрямо 

2019 г.; 

2/ Дял на ново-
създадени ра-

ботни места в 

сектори с висока 
добавена стой-

ност (като % от 

всички новосъз-
дадени работни 

места по серти-

фицирани по 
ЗНИ проекти) – 

77% 

 

 

Да съсредо-
точи инвес-

тициите в 

областта на 
екологич-

ния преход 

Прилагане на йе-
рархията при уп-

равление на отпа-

дъците, предотв-
ратяване на обра-

зуването им, на-

Инвестиции в съоръжения, системи и 
бизнес модели за използване на отпа-

дъците като ресурси, в подкрепа на 

кръговата икономика. 

 

2015 г. По ОПОС 2014-2020 г., в сектора до мо-
мента са сключени 154 бр. администра-

тивни ДБФП с обща стойност на предоста-

вяна БФП от 647,6 млн. лв. 

Проектите включват: проектиране и изг-

раждане на компостиращи инсталации и 

Изпълнение на проекти по сключени ад-
министративни ДБФП по ОПОС 2014-

2020 г. 

 

2023 г. ОПОС 2014-
2020 г.: 

576,2 млн. лв., 

от които 489,8 
млн. лв. от 

ЕФРР и 86,4 

По ОПОС 2014-
2020 г.: 

1. Допълнителен 

капацитет за 
оползотворяване 



53 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сърчаване на пов-

торната употреба 

и оползотворява-
нето им чрез ре-

циклиране, нама-

ляване на депони-
рането и ограни-

чаване на вред-

ното им въздейст-
вие върху окол-

ната среда и чо-

вешкото здраве. 

Инвестиции за осигуряване на необхо-

димата инфраструктура за третиране 

на битови отпадъци, образувани в 
страната. 

на инсталации за предварително третиране 

на битови отпадъци (приключили са про-

ектите, изпълнявани от общините от 6 ре-
гионални сдружения за управление на от-

падъците (РСУО), продължават тези на 12 

РСУО); проектиране и изграждане на ана-
еробни инсталации за разделно събрани 

биоразградими отпадъци (в изпълнение са 

проекти на общини от 3 РСУО); проекти-
ране и изграждане на компостиращи инс-

талации за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци (приключили 

проекти на 6 общини, в изпълнение са още 

9 проекта); инсталация за комбинирано 

производство на енергия в София с опол-
зотворяване на RDF – трета фаза на интег-

рирана система от съоръжения за трети-

ране на битовите отпадъци на Столична 
община; демонстрационни (пилотни) про-

екти в областта на управлението на отпа-

дъците (в изпълнение – 60 проекта; прик-
лючен – 1 бр.); рекултивация на депа, 

предмет на процедура по нарушение на 

правото на ЕС по дело С-145/14 (изпъл-

нени 21 проекта, в изпълнение – 33); фи-

нансови инструменти в сектор „Отпа-

дъци“; прилагане на децентрализиран мо-
дел за управление на био-отпадъците в 

един от регионите в България (общините 

Севлиево, Дряново и Сухиндол), включи-
телно изграждане на необходимата техни-

ческа инфраструктура – система за раз-

делно събиране и съоръжение за рецикли-
ране (завършен). 

По покана  „Кръгова икономика и ресур-

сна ефективност“ по програма „Опазване 

на околната среда и климатични промени“ 

(ООСКП) на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 

(ФМ на ЕИП 2014-2021 г.) са  сключени 4 

договора със стойност на предоставяна 
БФП 2,7 млн. лв. Поканата е насочена към 

подобряване управлението на отпадъците 

на общинско ниво и използването им като 
ресурс, чрез реализиране на общински 

схеми за разделно събиране и рециклиране 

на отпадъците.  

Оценка на подадени проектни предложе-

ния по ОПОС 2014-2020 г., сключване на 

договори за същите и изпълнението им. 

 

Подготовка и обявяване на процедури по 

ПОС 2021-2027 г. за подкрепа на: мерки за 
развитие/надграждане на инфраструкту-

рата, свързана с управлението на битовите 

отпадъци на регионално ниво на управле-
ние на отпадъците за постигане на целите 

за 2030 г. за рециклиране на отпадъците и 

депониране на отпадъци; мерки за изграж-
дане на центрове за подготовка за пов-

торна употреба и поправка; мерки за ре-

циклиране на отпадъците – допустими в 
комбинация с разделно събиране и предва-

рително третиране; мерки за изграждане, 

разширяване и/или надграждане на об-
щински/регионални системи за разделно 

събиране на отпадъци и/или за рецикли-

ране на разделно събрани отпадъци; мерки 
за предотвратяване и др. за постигане на 

целите за 2030 г. за рециклиране и намаля-

ване количествата на депонираните битови 

отпадъци. Мерките са насочени към иден-

тифицираните потребности в Националния 

план за управление на битовите отпадъци 
за периода 2021-2028 г. (НПУО 2021-

2028 г.). Инвестиционните мерки основно 

са насочени към подпомагане на доизг-
раждането на инфраструктура за регионал-

ните сдружения за управление на отпадъ-

ците, включени в Приложения 6, 7 и 8 на 
НПУО 2021-2028 г.  

 

Изпълнение на договорите по програма 
ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. 

 

 

Изпълнение на дейностите по рекултива-

ции на депа за твърди битови отпадъци. 

 

 

млн. лв. наци-

онално фи-

нансиране. 

Програма 

ООСКП на 

ФМ на ЕИП 
2014-2020 г.: 

2,7 млн. лв. от 

ФМ на ЕИП и 
0,2 млн. лв. 

национално 

финансиране. 

на битови отпа-

дъци (за получа-

ване на енергия) 
– 180 000 т/год. 

до 2023 г. 

2. Допълнителен 
капацитет за ре-

циклиране на от-

падъци – 240 
000 т/год. до 

2023 г. 

3. Завършена 
техническа ре-

култивация на 

депа, предмет на 
процедура по 

нарушение на 

правото на ЕС 
във връзка с пос-

тановено Реше-

ние на Съда на 
Европейския 

съюз от 

16.07.2015 г. по 

дело С-145/14 – 

57 бр. 
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 Въвеждане и при-

лагане на интегри-

ран подход за реа-
лизиране на прио-

ритетни инвести-

ции във ВиК инф-
раструктурата. 

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 цялос-
тна реформа във ВиК сектора с цел 

постигане на последователност и ус-

тойчивост при определяне и прилагане 
на инвестиционните приоритети в кон-

солидирани ВиК райони. 

2015 г. По ОПОС 2014-2020 г., в сектор „Води“ до 

момента са сключени 43 бр. АДБФП с 

обща стойност на предоставяна БФП от 
2,144 млрд. лв. 

Проектите включват: подпомагане регио-

налното инвестиционно планиране на от-
расъл ВиК – подготовка на регионални 

прединвестиционни проучвания (РПИП) 

(в изпълнение е проект за разработване на 
6 РПИП за новоконсолидирани територии, 

за други 15 РПИП, вкл. на Столична об-

щина, проектите са завършени); подпома-

гане ефективността, управлението и инс-

титуционалния капацитет във връзка с из-

пълнението на реформата във ВиК отра-
съла (завършен); изграждане на ВиК инф-

раструктура, вкл. втора фаза на проекти за 

изграждане на ВиК инфраструктура, чието 
изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-

2013 г. и ранни ВиК проекти (с цел да се 

осигури непрекъснатост на процеса по изг-
раждане на ВиК инфраструктурата до под-

готовката на РПИП) (завършени 7 проекта, 

в процес на изпълнение – 24); 

регионален инвестиционен ВиК проект за 

обособената територия на „ВиК“ ЕООД 

Смолян; разработване и въвеждане на ме-
тоди за анализ на води, седименти и биота 

и дооборудване на лаборатории на Изпъл-

нителната агенция по околна среда (завър-
шен); подобряване мониторинга на качест-

вото на питейните води; доизграждане на 

мрежите за мониторинг на количеството 
на водите; подобряване мониторинга на 

химичното състояние на подземните води; 

изготвяне на екологични оценки за целите 

на приемане на ПУРБ за периода 2016 – 

2021 г. и Морската стратегия и програмата 
от мерки; ПУРБ 2022-2027; финансови ин-

струменти в сектор „Води“ (сключени до-

говори за отпускане на заем от Европейс-
ката банка за възстановяване и развитие на 

4 ВиК оператори). 

Изпълняват се със средства от 
ПУДООС/ДБ: проекти за малки водос-

набди-телни обекти на 32 общини на стой-

ност 29,6 млн. лв.; проекти за колектори и 
канализации на 22 общини на стойност 

Изпълнение на проекти по сключени АД-

БФП по ОПОС 2014-2020 г.  

 

Подготовка и обявяване на процедури по 

ПОС 2021-2027 г. за подкрепа на: инфрас-

труктурни мерки за събиране, отвеждане и 
пречистване на отпадъчни води с принос 

за постигане на съответствие с Директива 

91/271/ЕИО и за водоснабдяване във 
връзка с Директива 98/83/ с принос към 

намаляване на загубите на вода по водоп-

реносната мрежа и подобряване качест-
вото на питейната вода; разработване на 

РПИП за бъдещо финансиране за новокон-

солидирани райони – след консолидиране 
на последните 6 области в страната. 

 

Продължаване/приключване на изпълне-
нието на започнатите и финансиране на 

нови проекти от Предприятие за управле-

ние на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС)/ДБ. 

 

Организиране и изпълнение на проектите 
в рамките на НПВУ: „Програма за изграж-

дане/доизграждане/реконструкция на 

водоснабдителни и канализационни сис-
теми, вкл. и пречиствателни станции за 

отпадъчни води за агломерациите между 2 

000 и 10 000 е.ж.“; „Цифровизация за ком-
плексно управление, контрол и ефективно 

използване на водите“. 

2023 г. ОПОС 2014-

2020 г.: 

1, 87 млрд. 
лв., от които 

1,59 млрд. лв. 

от КФ и 281 
млн. лв.  наци-

онално фи-

нансиране 
(държавен 

бюджет). 

ПУДООС/ДБ:  

85,8 млн, лв. 

 

НПВУ: 412,6 
млн. лв. от 

МВУ и 22,3 

млн. лв. наци-
онално фи-

нансиране 

По ОПОС 2014-

2020 г.: 

Допълнителен 
брой жители с 

достъп до по-

добрено пречис-
тване на отпа-

дъчните води – 1 

900 000 екв. ж. 
до 2023 г. 

Изградени/реха-

билитирани/ре-
конструирани 

пречиствателни 

станции за отпа-
дъчни води – 25  

бр. до 2023 г.  

Допълнителен 
брой жители с 

достъп до по-

добрено водос-
набдяване – 1 

800 000 до 

2023 г. 
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23,5 млн. лв.; проекти за ПСОВ в 3 об-

щини на стойност 8,8 млн. лв. Със средс-

тва, постъпили като погасяване на стари 
задължения от такси по Закона за водите 

се изпълняват проекти за водоснабдителни 

обекти в 5 общини на стойност 19,2 млн. 
лв. и проект за канализация в 1 община на 

стойност 4,7 млн. лв. 

 Намаляване на ни-

вата на замърсите-
лите и достигане 

на установените 

норми в районите 
с нарушено качес-

тво на въздуха. 

Инвестиции в дейности за изпълнение 

на Националната програма за подобря-
ване качеството на атмосферния въз-

дух 2018-2024 г., Националната прог-

рама за контрол на замърсяването на 
въздуха (2020-2030 г.) и общинските 

програми за качеството на атмосфер-

ния въздух, с цел намаляване на об-
щите емисии на някои замърсители и 

постигане и поддържане на нивата на 

контролираните атмосферни замърси-
тели, съответстващи на нормите, зало-

жени в националното законодателство. 

2015 г. По ОПОС 2014-2020 г. до момента са 

сключени 42 бр. АДБФП с обща стойност 
на предоставяна БФП от малко над 623 

млн. лв. 

Проектите включват:  

Разработване/Актуализация на общинс-

ките програми за качеството на атмосфер-

ния въздух (18 проекта са завършени, про-
дължава изпълнението на 3); 

Мерки на общините за подобряване качес-

твото на атмосферния въздух, насочени 
към битовото отопление (в изпълнение – 8 

проекта); 

Мерки на общините за адресиране на тран-

спорта като източник на замърсяване на 

атмосферния въздух (в изпълнение – 12 

проекта); 

Създаване на информационна система за 

докладване на данни за качеството на ат-

мосферния въздух като част от Национал-
ната системата за мониторинг на качест-

вото на атмосферния въздух в реално 

време (проектът е завършен). 

Изпълнение на проекти по сключени АД-

БФП по ОПОС 2014-2020 г. 

Подготовка и обявяване на процедури по 

ПОС 2021-2027 г. за подкрепа на: мерки за 

намаляване на замърсяването на въздуха 
от битовото отопление – поетапна под-

мяна на отоплителни уреди на твърдо го-

риво с екологични алтернативи, в съчета-
ние с мерки за подкрепа за ВЕИ в дома-

кинства, получаващи помощи за отопле-

ние; въвеждане на зони с ниски емисии от 
транспорт; мерки за справяне с вторич-

ното разпрашаване – зелена инфраструк-

тура в градските зони; подобряване на мо-
ниторинга на КАВ.“ 

 

Финансиране през 2022 г. чрез ПУДООС 
на мерки за подобряване на КАВ в размер 

на 30 млн. лв. През първото полугодие на 

2022 г., се очаква МС да приеме Проце-
дура за финансиране от ПУДООС на 

мерки за подобряване качеството на ат-

мосферния въздух, която ще бъде реализи-
ран чрез ПУДООС. Механизмът ще адре-

сира основния проблем за страната по от-

ношение на качеството на атмосферния 
въздух на национално ниво с наднорме-

ните нива на фини прахови частици и ще 

създаде нов подход за финансиране на 
мерки, насочени към секторите, за които е 

установено, включително съгласно общин-

ските програми за качество на въздуха, че 
имат основен принос за замърсяване с 

фини прахови частици. 

2023 г. ОПОС 2014-

2020 г.: 

576,9 млн. лв., 

от които 490,4 

млн. лв. от 
КФ и 86,5 

млн. лв. от на-

ционално фи-
нансиране 

(държавен 

бюджет). 

ПУДООС: 30 

млн. лв. 

1. Население, 

обхванато от 
мерките за нама-

ляване на коли-

чествата на 
ФПЧ10 и NОx 

(по ОПОС 2014-

2020 г.) – 
3 000 000  жи-

тели до 2023 г.  

2. Намаляване 
на емисиите на 

замърсители за 

всяка година 
спрямо 2005 г.: 

SO2 – 78%; NОх 

– 41% ; НМЛОС 
– 21%; NH3 – 

3%; ФПЧ2.5 – 

20% 

 Опазване, под-

държане и възс-
тановяване на еко-

системите и при-

Инвестиционни и законодателни дей-

ности, насочени към ефективна за-
щита на природни местообитания и 

видове с европейско и национално 

значение в Националната екологична 
мрежа и извън нея. 

2015 г.  По ОПОС 2014-2020 г., в рамките на ПО 3 

„Натура 2000 и биоразнообразие“ до мо-
мента са сключени 92 бр. АДБФП с обща 

стойност на предоставяна БФП от 123,7 

млн. лв. 

Изпълнение на проекти по сключени АД-

БФП по ОПОС 2014-2020 г. 

Оценка на подадени проектни предложе-

ния по ОПОС 2014-2020 г., сключване на 

договори за същите и изпълнението им. 
Насочване на наличния остатъчен ресурс 

2023 г. ОПОС 2014-

2020 г.: 

135,5 млн. лв., 

от които 115,2 

млн. лв. от 
ЕФРР и 20,3 

Площ на местоо-

битанията, подк-
репени с цел 

постигане на по-

добра степен на 
съхраненост – 
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същото им биоло-

гично разнообра-

зие. 

Проектите включват: 

Анализи и проучвания на видове и при-

родни местообитания, предмет на доклад-
ване по чл. 17 от Директивата за местооби-

танията и чл. 12 от Директивата за пти-

ците“; 

Знания за Натура 2000; 

Натура 2000 в Черно море; 

Подобряване на природозащитното състо-
яние на видове и типове природни местоо-

битания на територията на мрежата На-

тура 2000, попадащи в национални пар-
кове, природни паркове и поддържани ре-

зервати (7 проекта са завършени и 7 са в 

изпълнение); 

Споделена визия за екологичната мрежа 

Натура 2000 в България;  

Изготвяне/актуализиране на планове за 
действие за видове (22 проекта са в изпъл-

нение);  

Изпълнение на приоритетни мерки във 
влажни зони (4 са в изпълнение); 

Мерки за подобряване на природозащит-

ното състояние на птици (10 проекта се из-
пълняват);  

Подобряване природозащитното състоя-

ние на природни местообитания (5 про-
екта се изпълняват); 

Подобряване на природозащитното състо-

яние на видове в мрежата Натура 2000 
чрез подхода ВОМР в територията на мес-

тни инициативни групи (9 проекта се из-

пълняват). 

С финансиране от ПУДООС се изпълняват 

11 проекта на обща стойност 1,4 млн. лв. 

Продължава процесът по издаване на запо-
веди за обявяване на защитените зони за 

местообитанията, като остава да бъдат из-
дадени заповеди за обявяване на послед-

ните 48 защитени зони за местообитани-

ята. Издадени са общо 185 заповеди. В ход 
е разработване на специфични и подробни 

природозащитни цели за редица защитени 

зони. Към настоящия момент е възложено 
разработването на специфични и подробни 

към мерки за подобряване природозащит-

ното състояние на видове и/или местооби-

тания чрез обявяване на процедура/и за 
предоставяне на БФП. 

Подготовка и обявяване на процедури по 

ПОС 2021-2027 г. за подкрепа на: мерки, 
свързани с развитие на мрежата Натура 

2000; мерки, насочени към подобряване 

природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове (вкл. птици, риби, 

прилепи, влечуги, васкуларни растения, 

както и типове природни местообитания – 

крайбрежни, скали, дюни, сладководни, 

храстовидни и др.), предмет на опазване в 

мрежата Натура 2000; мерки за опаз-
ване/възстановяване на екосистемите и 

присъщото им биологичното разнообразие 

извън Натура 2000. 

Приемане на ЗИД на Закона за биологич-

ното разнообразие относно въвеждане на 

подход за управление на защитените зони 
от мрежата Натура 2000.  

Разработване на специфични цели за опаз-

ване на 86 защитени зони, като за 43 зони 
същите са разработени и предстои тяхното 

одобрение. Разработването на специфични 

цели за останалите 255 защитени зони е 
предвидено по НПВУ и предстои да стар-

тира. 

Стартиране изпълнението на два проекта в 
рамките на НПВУ:  

„Интегриране на екосистемния подход и 

прилагане на решения базирани на приро-
дата в опазването на защитените зони от 

мрежата Натура 2000“; 

“Възстановяване на ключови за климата 
екосистеми в изпълнение на Стратегията 

на биологично разнообразие на ЕС и це-
лите на Европейския зелен пакт”. 

Стартиране предифиниран проект по прог-

рама ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. 
„Остойностяване и интегриране на екосис-

темните услуги“.  

Приемане на Стратегия за биологичното 
разнообразие в Република България и На-

ционален план за опазване и устойчиво из-

ползване на биологичното разнообразие и 

млн. лв. от на-

ционално фи-

нансиране 
(ДБ). 

 

НПВУ: 93 
млн. лв. от 

МВУ и 11,5 

млн. лв. наци-
онално фи-

нансиране. 

 

ПУДООС: 1,4 

млн. лв. 

1 565 668 ха до 

2023 г.  
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природозащитни цели за общо 86 защи-

тени зони. Одобрена НРПД за Натура 2000 

за 2021 – 2027 г. 

генетичните ресурси 2020-2024 г. Разра-

ботване на Национална стратегия за лечеб-

ните растения. 

Продължаване на изпълнение на мерките, 

включени в актуалните национални пла-

нове за действие за опазване на застра-
шени видове. Утвърждаване на 10 нови  

планове за действие за опазване на застра-

шени видове. 

 Финансиране на 
мерки за намаля-

ване на емисиите 

на парникови га-
зове и адаптаци-

ята към климатич-

ните промени. 

Финансова подкрепа за проекти за на-
маляване на емисиите на парникови 

газове в рамките на ИПК и Програма 

„Микропроекти за климата“ (ПМПК) 
на Националния доверителен екофонд 

(НДЕФ). 

 

Финансова подкрепа за проекти за на-

маляване на емисиите на парникови 

газове и адаптацията към климатич-
ните промени по програма ООСКП на 

ФМ на ЕИП 2014-2021 г. 

 

 

2015 г. По ИПК са постигнати следните резул-
тати: 

До момента са реализирани мерки за нама-

ляване на енергопотреблението в 114 
обекта в т.ч.: 40 училища, 22 детски ясли и 

градини, 15 административни сгради, 8 чи-

талища, 6 обществени сгради, 6 универси-
тета, 7 здравни служби, 4 улични осветле-

ния и 6 общински болници/поликлиники. 

До момента са закупени 63 електрически 
превозни средства. 

По ПМПК се финансират два вида малки 

проекти, подпомагащи смекчаването на 

неблагоприятните климатични промени и 

адаптацията към тях: 

а) Малки инфраструктурни проекти (дос-
тавка на апаратура, софтуер, изграждане 

на малка инфраструктура), водещи до ди-

ректно или индиректно намаляване на 
емисиите на парникови газове или адапта-

ция към климатичните промени и  

б) “Меки“ проекти – дейности, свързани 
със смекчаването и адаптацията към кли-

матичните промени и състоящи се в разра-

ботване на стратeгии/програми/док-

лади/анализи.  

До момента са реализирани 15 проекта в 

т.ч.: 8 проекта за изграждане на малка ин-
фраструктура и 7 “Меки“ проекта. 

В изпълнение е предефиниран проект по 

програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-
2021 г.: „Прилагане на иновативни мерки 

за смекчаване и адаптиране към изменени-

ето на климата в общините от България“ с 
бенефициент – НДЕФ на стойност 5,5 млн. 

лв. (БФП).  

Също по програма ООСКП на ФМ на ЕИП 
2014-2021 г. са сключени и в изпълнение: 

Оценяване на проектни предложения по 
ИПК и ПМПК, сключване на договори и 

изпълнение. 

Подготовка и обявяване на процедури по 
ПОС 2021-2027 г. за насърчаване на адап-

тирането към изменението на климата, 

предотвратяването на риска от бедствия и 
устойчивостта, като се вземат предвид 

екосистемни подходи: мерки за превенция 

и управление на риска от наводнения и за-
сушаване (фокус върху екологосъобраз-

ните мерки, ако е приложимо, в комбина-

ция със сива инфраструктура); анализи на 
риска, мониторинг и прилагане на мерки 

за превенция и защита при неблагопри-

ятни геодинамични процеси – свлачища, 
срутища, ерозии, абразии (в т.ч. еколого-

съобразна инфраструктура и в комбинация 

със сива инфраструктура); мерки, насо-
чени към повишаване готовността на насе-

лението за адекватна реакция и подобря-

ване устойчивостта чрез осигуряване на 
наземен капацитет за борба с горските по-

жари; изграждане на нови и оптимизиране 

и/или разширяване на съществуващи сис-
теми за предупреждение, наблюдение, 

докладване; прогнозиране и сигнализи-

ране; разработване на цифрови модели, 
анализи и прогнози във връзка с климатич-

ните изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

2023 г. По ИПК: 8,29 
млн. лв.от 

НДЕФ за из-

пълнението на 
13 проекта. 

По ПМПК: 0,8 

млн. лв. от 
НДЕФ, част 

от които са 

насочени към  

6 проекта. 

 

Програма 

ООСКП на 

ФМ на ЕИП 

2014-2021 г., 
приоритетна 

ос „Климат“: 

12,6 млн. лв., 
от които 10,7 

млн. лв. от 

ФМ на ЕИП 
2014-2021 г. и 

1,89 млн. лв. 

от национално 

финансиране. 

Спестени еми-
сии на парни-

кови газове от 

подкрепени про-
екти, подпома-

гащи смекчава-

нето на небла-
гоприятните 

климатични про-

мени: 660 000 
tCO2eq до 

2023 г. 
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2 договора по покана Малка грантова 

схема № 4 Климат на стойност 544,5 хил. 

лв. (БФП) – за информационно-образова-
телни дейности, насочени към подраства-

щите;  4 договора по Открита покана № 3 

„Климат“ на стойност 3,08 млн. лв. (БФП) 
–  за разработване и прилагане на мерки за 

смекчаване и адаптация към климатичните 

промени от общините.  

 

 

 

Изпълнение на проектите по програма 

ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. 

 

Рационали-
зиране и ус-

коряване 

процеду-
рите за пре-

доставяне 

на ефек-
тивна подк-

репа за 

МСП 

Подкрепа на пи-
лотна фаза за въ-

веждане на СИМ в 

инвестиционното 
проектиране и 

строителството 

като основа за 
цифрова реформа 

на строителния 

сектор в България  

Въвеждане на строително информаци-
онното моделиране (СИМ) в инвести-

ционното проектиране и строителст-

вото за осъществяване на цифрова ре-
форма на строителния сектор в Бълга-

рия с оглед повишаване на конкурен-

тоспособността, производителността, 
устойчивия растеж и привлекател-

ността на строителния сектор в Бълга-

рия и създаване на условия за привли-
чане на чуждестранни инвестиции. 

 

2022 г. Мярката ще се осъществи чрез изпълнение 
на проект по НПВУ 

Предвижда се: 

Разработване на модул към единна инфор-
мационна система по устройство на тери-

торията, инвестиционно проектиране и 

разрешаване на строителството с възмож-
ност за регистриране в електронната сис-

тема на проекти, разработени със строи-

телно-информационно моделиране (СИМ), 
одобрение на проектите и осигуряване на 

достъп до тях от изпълнители и контролни 

органи по време на строителството, както 
и на собственици на въведения в експлоа-

тация строеж.  

Повишаване на цифровите умения с оглед 
пригодност за заетост в мащаб: админист-

рация, образователна сфера, предприемачи 

и строителен бизнес, мониторинг и управ-
ление на сградите в експлоатация. 

Етап „Изграждане на капацитет на СИМ 
общността в България, за осигуряване на 

знания и опит, свързани с прилагането на 

СИМ – на пилотна фаза“ – 01.01.2024 г. –  
30.9.2026 г.  

 

Етап „Създаване на предпоставки за при-
лагане на национален цифров модел за 

СИМ“ – 01.07.2023 г. – 30.09.2026 г. 

 

Етап Организация и управление на про-

екта, информация и публичност – 

01.07.2022 г. – 31.12.2026 г. 

2026 г. 9,348 млн. лв. Създаден и фун-
кциониращ уеб-

сайт  

Повишено ниво 
на компетент-

ност и ефектив-

ност на публич-
ната админист-

рация 

Разработен на-
ционален модел 

за СИМ и 

учебни прог-
рами за универ-

ситетите 

Функционираща 
софтуерна инф-

раструктура за 

работа със СИМ 
проекти  

Повиша-

ване на ре-

сурсната 
ефектив-

ност и на-

маляване на 
въглерод-

ните еми-

сии  

Инвестиции в ус-

тойчива градска 

мобилност 

Финансиране на проекти за интегри-

ран градски транспорт по ОПРР 2014-

2020 и пилотна схема „Зелена мобил-
ност“ по НПВУ: Изграждане на транс-

портна инфраструктура, вкл. зарядни 

станции. Доставка на превозни средс-
тва за градския транспорт, включи-

телно с нулеви емисии. Развитие на 

нови маршрутни линии. Насърчаване 
на алтернативни форми на транспорт. 

 

2018 

ОПРР 

2022 
НПВУ 

По ОПРР: В процес на изпълнение са 10 

проекта за интегриран градски транспорт, 

успешно приключили са 5. 

 

 

Изпълнение на проектите по ОПРР. 

Публикуване на Насоки за кандидатстване 

по пилотната схема „Зелена мобилност“ 

2023 

ОПРР 

2026 
НПВУ 

ОПРР 2014-

2020 – 279,8 

млн. лв. 

НПВУ 100 

млн. лв. 

По ОПРР: очак-

вано годишно 

намаляване на 
емисиите на 

парникови га-

зове – целева 
стойност 12 623 

тонове CO2 екв.; 

По НПВУ: 69 
бр. нулевоеми-

сионни превозни 

средства и 27 бр. 
зарядни стан-

ции. 
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Повиша-

ване на 

енергий-
ната ефек-

тивност 

(ЕЕ) 

Подобряване на 

енергийната ефек-

тивност на сград-
ния фонд 

Изпълнение на мерки за повишаване 

на енергийна ефективност на жи-

лищни и административни сгради по 
ОПРР. 

 

2018 

ОПРР 

2022 

НПВУ 

По ОПРР: Изпълнява се процедура за пре-

доставяне на БФП по ПО 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“ – за внед-
ряване на мерки за ЕЕ в жилищни и адми-

нистративни сгради и в студентски обще-

жития: сключени са 54 бр. ДБФП за ЕЕ в 
жилищни и административни сгради, като 

до момента са приключили 23 договора  

По ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефектив-
ност в опорни центрове в периферните ра-

йони“ са сключени 89 бр. ДБФП за ЕЕ в 

жилищни сгради и 131 бр. ДБФП за ЕЕ в 

публични сгради. Приключили са общо 

185 бр. ДБФП  

По НПВУ : 

Инвестиция „Подкрепа за устойчиво енер-

гийно обновяване на нежилищния сграден 

фонд“ по НПВУ – изпълнение на мерки за 
повишаване на енергийна ефективност на 

държавни и общински публични сгради 

(вкл. административни, спортни и за кул-
тура и изкуство) и на сгради в сферата на 

производството, търговията и услугите. 

Инвестиция „Подкрепа за устойчиво енер-
гийно обновяване на жилищния сграден 

фонд“: Проектното предложение е насо-

чено към предоставяне на финансова, ор-
ганизационна и техническа помощ за по-

добряване на енергийните характеристики 

на жилищния сграден фонд в Република 
България; трансформиране на съществува-

щия модел на предоставяне на 100% без-

възмездна финансова помощ за собствени-
ците на жилищни сгради в устойчив меха-

низъм с активното участие на администра-

ция, собственици и бизнес. 

Изпълнение на проектите по ОПРР. 

 

Публикуване на Насоки за кандидатстване 
за подкрепа за устойчиво енергийно обно-

вяване на нежилищния сграден фонд по 

НПВУ 

 

2023 по 

ОПРР 

2026 по 
НПВУ 

605,7 млн. за 

публични 

сгради по 
НПВУ 

1 176,96 млн. 

лв. за жи-
лищни стради 

по НПВУ 

По ОПРР: 

Понижаване на 

годишното пот-
ребление на пър-

вична енергия от 

обществените 
сгради – целева 

стойност 

81 921 680 
(kWh/година); 

текуща стойност 

83 643 334 

(kWh/година) 

Домакинства, 

преминали в по-
горен клас на 

енергопотребле-

ние – целева 
стойност 

8 806 бр., те-

куща стойност 
7 179 бр. 

Подобрена жи-

лищна инфраст-
руктура – РЗП 

3 688 900 кв. м 

Подобрени пуб-
лични сгради – 

РЗП 1 426 837 

кв. м. 

Повиша-
ване на 

енергий-

ната ефек-
тивност 

Проектно предло-
жение към НПВУ 

реформа „Създа-

ване на звена на 
принципа „Обс-

лужването на едно 

гише““ 

Реформата предвижда осигуряване на 
информационно-подпомагащи звена, 

по едно за областен център, чрез които 

се цели да се улесни изпълнението на 
проекти за енергийно обновяване в 

сградния фонд през целия проектен 

цикъл на процеса на обновяване, да се 
увеличи търсенето на енергийно ефек-

тивни услуги чрез подобряване на ос-

ведомеността за ползите, доверието и 
мотивацията сред собственици на 

2022 г Стартиране на изпълнението ще се осъ-
ществи със започване на изпълнението на 

мерките в НПВУ  

Създаване на 6 гишета в срок до края на 
2022 

Създаване на останалите 22 в срок до кая 

на 2023  

2026 г. Преодоляване 
на пречките 

пред инвести-

циите в енер-
гийна ефек-

тивност в 

многофа-
милни жи-

лищни сгради 

 

Целева стой-
ност: 28 звена от 

типа обслужване 

на едно гише 
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сгради и предоставяне на структури-

ран механизъм за получаване на ин-

формация. 

Повиша-
ване на 

енергий-

ната ефек-
тивност 

„Улесняване и 
ефективност на 

инвестициите в 

енергийна ефек-
тивност на много-

фамилни жилища“ 

Реформата предвижда изменение на 
Закона за управление на етажната соб-

ственост 

2022 г Сформиране на междуведомствена ра-
ботна група за изменение на Закона за уп-

равление на етажната собственост с цел: 

- Премахване на пречките пред  инвести-

циите за енергийна ефективност в  много-

фамилните жилищни сгради, като напри-

мер необходимостта да се улесни взема-
нето на решения от собствениците на са-

мостоятелни обекти в многофамилни жи-

лищни сгради; 

- регламентиране на професионалното уп-

равление на етажната собственост в мно-

гофамилните жилищни сгради, като по 
този начин ще се подобри контрола върху 

компаниите, извършващи тази дейност и 

да се гарантира по-голяма отговорност 

спрямо потребителите; 

- създаване на законова възможност за уч-

редяване на банкова сметка на етажната 
собственост –  за средствата, събирани за 

управление и текуща поддръжка, не само 

за поддържането на  фонд „Ремонт и обно-
вяване“; банковата сметка да е на името на 

етажната собственост, не на физическо 

лице и да улесни кандидатстването за ко-
лективни кредити. 

 Приемане на ЗИД на ЗУЕС 2022 г. Преодоляване 
на пречките 

пред инвести-

циите в енер-
гийна ефек-

тивност в 

многофа-
милни жи-

лищни сгради 

 

Целева стой-
ност: изменение 

на Закона за уп-

равление на 
етажната собст-

веност – обна-

родване в ДВ 

Намаляване 

на адми-

нистратив-
ната тежест 

за предпри-

ятията вкл. 
чрез подоб-

ряване на 

електрон-
ното управ-

ление 

„Изграждане на 

единен публичен 

регистър по уст-
ройствено плани-

ране на територи-

ята, инвестици-
онно проектиране 

и разрешаване на 

строителството“,  

Целта е обединяване на регистрите по 

устройство на територията, инвести-

ционно проектиране и разрешаване на 
строителството, поддържани от МРРБ, 

Дирекция за национален строителен 

контрол, областните управители, об-
щинските администрации и районните 

администрации в градовете с районно 

делене.  

2021 г. На етап стартиране на обществена поръчка 

за дейност 1 по проекта „Анализ на норма-

тивната уредба, текущото състояние на 
поддържаните регистри и работните про-

цеси, свързани с изграждането на Единен 

публичен регистър по устройствено пла-
ниране на територията, инвестиционно 

проектиране и разрешаване на строителст-

вото и информационна система за него-
вото обслужване. Изготвяне на техническо 

задание за създаване на Единен публичен 
регистър по устройствено планиране на 

територията, инвестиционно проектиране 

Дейност 2 – Изграждане на единен публи-

чен регистър по устройствено планиране 

на територията, инвестиционно проекти-
ране и разрешаване на строителството и 

информационна система за неговото обс-

лужване. 

2023 г. 3,05 млн. лева 

ОПДУ 

1. Брой подкре-

пени регистри –

текуща 0, целева 
1 

2. Подкрепени 

електронни ус-
луги за предос-

тавянето им в 

транзакционен 
режим – текуща 

0, целева 2 

3. Администра-

ции, подкрепени 

за въвеждане на 
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и разрешаване на строителството и инфор-

мационна система за неговото обслуж-

ване“. 

комплексно ад-

министративно 

обслужване – те-
куща 0, целева 

мин.2 

4. Брой норма-
тивни актове, за 

които са извър-

шени оценки на 
въздействието – 

текуща 0, целева 

1. 

Намаляване 
на адми-

нистратив-

ната тежест 
за предпри-

ятията вкл. 

чрез подоб-
ряване на 

електрон-

ното управ-
ление 

„Изграждане на 
система за управ-

ление на собстве-

ността, включи-
телно единен ре-

гистър на държав-

ната и общинската 
собственост и 

единна резерваци-

онна система“,  

Чрез създаването на единната система 
се цели обединяването на регистрите 

за обектите и имотите – изключи-

телна, публична, частна държавна и 
общинска собственост, поддържани в 

МРРБ, в 28-те областни администра-

ции, първостепенните разпоредители с 
бюджет и в 265 – те общини в един 

общ регистър, с изключение на тези, 

съдържащи актове, маркирани с гриф 
за сигурност и данни, представляващи 

класифицирана информация по сми-

съла на ЗЗКИ. Обединяването на ре-
гистрите ще осигури икономичност, 

систематичност, бърз достъп до данни 

и услуги, като ще се подобри качест-
вото, пълнотата и сигурността на дан-

ните и ще се оптимизира цялостната 

им организация, както и ще се осигури 
служебен обмен на данни от регистъра 

чрез средата за междурегистров обмен 

RegiX.  

2021 г. На етап стартиране на обществена поръчка 
за дейност 1 по проекта „Изготвяне на 

предложения за нормативни промени и 

проект на техническо задание за изграж-
дане на система за управление на собстве-

ността, включително единен регистър на 

държавната и общинската собственост“. 

Дейност 2 – Изграждане на система за уп-
равление на собствеността, включително 

единен регистър на държавната и общинс-

ката собственост 

2023 г. 3,1 млн. лева 

ОПДУ 

1. Брой подкре-
пени регистри –

текуща 0, целева 

1 

2. Подкрепени 

електронни ус-

луги за предос-
тавянето им в 

транзакционен 

режим – текуща 
0, целева 1 

3. Брой норма-

тивни актове, за 
които са извър-

шени оценки на 

въздействието – 
текуща 0, целева 

2. 

Намаляване 

на адми-

нистратив-

ната тежест 
за предпри-

ятията 

предприя-
тията вкл. 

чрез подоб-

ряване на 
електрон-

ното управ-

ление 

„Единна информа-

ционна система по 

устройство на те-

риторията, инвес-
тиционно проек-

тиране и разреша-

ване на строителс-
твото“  

Създаване на възможност за елект-

ронно подаване на документи, заявле-

ния и проекти, разрешаване изработва-

нето и одобряване на устройствени 
планове, одобряване на инвестици-

онни проекти, издаване на разрешения 

за строеж и въвеждане в експлоатация. 

2022 г. Изготвена е техническа спецификация за 

възлагане изработването на детайлно тех-

ническо задание за създаване на системата 

и се подготвя документацията за старти-
ране на обществена поръчка. 

Създадена Единна информационна сис-

тема по устройство на територията, инвес-

тиционно проектиране и разрешаване на 

строителството 

Дейност 2- Подготовка на проекти за изме-

нение на свързани законови и подзаконови 

нормативни актове, вкл. създаване на под-
законов нормативен акт за функциониране 

на единната информационна система по 

устройство на територията, инвестици-
онно проектиране и разрешаване на строи-

телството. 

2026 г. 3 512 000 лв. 

(НПВУ и дър-

жавен бю-

джет) 

1. Брой създа-

дени електронни 

администра-

тивни услуги – 
текуща 0, целева 

мин. 60 

2. Брой създа-
дени вътрешни 

електронни ад-

министративни 
услуги  

3. Администра-

ции, подкрепени 
за извършване 
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на комплексно 

администра-

тивно обслуж-
ване – мин. 330 

4. Брой изгот-

вени проекти за 
изменение на 

нормативни ак-

тове – мин. 40 

5. Администра-

тивни услуги, 

подкрепени за 
извършване в 

електронен ре-

жим – 60 бр.; 

6. Брой новоизг-

радени системи 

– 1 бр. 

Енергетика Изготвяне на Те-
риториалните 

Планове за Спра-

ведлив Преход за 
3 въглищни реги-

она в страната  

Плановете ще осигурят прилагането 
на Механизмът за справедлив преход 

и ще разглеждат възможността за 

трансформациятя им вкл. чрез нови 
индустриални дейности и нови енер-

гийни приложения във въглищните ре-

гиони. 

01.01. 
2022 г. 

Министерство на енергетиката, съвместно 
с консултантите от Прайсуотърхаус-

Купърс България, разработва три прог-

нозни сценария за преход към нисковъгле-
родна икономика и оценка на ефекта им 

върху трите въглищни региона.  

Примене на докладиете от консултанта и 
изготвяне на Териториалните Планове за 

Справедлив Преход 

Декември 
2022 г 

1,178 млрд. 
евро инвести-

ции от МСП 

Приети и одоб-
рени 3 Терито-

риалните Пла-

нове за Справед-
лив Преход 
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 Специфична препоръка 4 

 Да сведе до минимум административната тежест за предприятията чрез подобря-

ване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното 

управление. Да гарантира ефективното функциониране на рамката за несъстоятел-

ност. Да увеличи усилията за осигуряване на адекватна оценка и намаляване на 

риска, ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с изпирането на пари. 

 

Резюме на политиката 

Ефективната публична администрация е от ключово значение за осигуряване на навременното и ефек-

тивно изпълнение на мерките за възстановяване. По-голямата регулаторна предвидимост и стабилност, 

ефективният контрол върху изпълнението на политиките и намаляването на административната тежест 

ще подобрят бизнес средата и ще насърчат инвестициите, което ще окаже положително въздействие 

върху темпа на възстановяване. 

Продължават дейностите насочени към ускоряване на процеса на цифрова трансформация на админис-

трацията и публичните институции и устойчиво, последователно и ефективно въвеждане и развитие на 

електронното управление, ориентирано към потребителя в изпълнение на актуализираната Стратегия 

за развитие на електронното управление в Република България 2019–2025 г. и Концепцията за регист-

рова реформа. Развитието на хоризонталните и централизираните системи на електронното управление 

и налагането на Единния модел за заявяване, плащане и предоставяне на електронни административни 

услуги осигурява предлагането на повече електронни административни услуги за гражданите и бизнеса 

от ниво 3 и ниво 4, леснодостъпни през единна входна точка.  

Със създаването на информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри 

ще се оптимизира процесът по изграждане и поддържане на регистри на държавната администрация, 

така че да се гарантират служебният обмен на информация и данни за предоставяне на качествени 

услуги, възможността за предоставяне на услуги, базирани на данни от регистри от други администра-

тивни органи, и качеството, пълнотата и сигурността на данните. С цел повишаване на нивото на опе-

ративна съвместимост на информационните ресурси, контрол и наблюдение върху достъпа и разпрос-

транението на данни, ще бъде разработена и прилагана Референтна архитектура за оперативна съвмес-

тимост, което ще осигури предоставянето на оперативно съвместими публични услуги на местно, на-

ционално и европейско ниво. 

За гражданите ще бъде осигурено достъпно, сигурно, надеждно, лесно за използване и безплатно сред-

ство за електронна идентификация с реализирането в рамките на 2022 г. на технологичната възможност 

за електронна идентификация при предоставяне на електронни административни услуги чрез мобилно 

устройство, която ще отговаря на изискванията на Регламент № 910/2014 г. и предстоящите му изме-

нения. 

В областта на борбата срещу изпирането на пари продължава изпълнението на финансирания от ФВС 

проект за въвеждане на специализиран софтуер за анализ на финансово-разузнавателна информация, 

който се предвижда да автоматизира част от процесите и съкрати времето за обработка на информаци-

ята. В процес е увеличението на администартивния капацитет на финансово-разузнавателното звено 

чрез наемането и обучението на нови служители. С цел оптимизиране на работата по уведомленията 

за съмнителни сделки и операции, свързани със съмнения за изпиране на пари (ИП) и финансиране на 

тероризъм (ФТ), бяха преразгледани и актуализирани съществуващите механизми за приоритизиране 

на работата във финансово-разузнавателното звено и същите бяха приведени в пълно съответствие с 

резултатите от Доклада за Националната оценка на рисковете от ИП и ФТ от 2019 г.  

Изпълнява се проект, финансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи на ЕК (СПСР), 

съфинансиран от СЕ, насочен към повишаване на възможностите на компетентните български инсти-

туции за ефективно ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Из-

пълнител по проекта е Съвета на Европа (СЕ), а българските компетентни институции (представени в 

работната група по чл. 96 от ЗМИП) следва да го подпомагат експертно. Основните дейности в рамките 

на проекта са: 1) изготвянето на План за действие за ограничаване на рисковете от ИП и ФТ, установени 

в Доклада за Националната оценка на рисковете от ИП и ФТ от 2019 г., 2) актуализация на Доклада за 

Националната оценка на рисковете от ИП и ФТ от 2019 г., 3) анализ на рисковете от ИП и ФТ при 
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виртуалните активи и доставчиците на услуги, свързани с виртуални активи, 4) анализ на рисковете от 

ФТ в сетора на ЮЛНЦ и 5) анализ на рисковете, свързани със схемите за гражданство.  

С РМС № 672 от 17 септември 2021 г. бе одобрен План за действие за ограничаване на рисковете от 

ИП и ФТ, установени в Доклада за Националната оценка на рисковете от ИП и ФТ от 2019 г. В момента 

планът е в процес на изпълнение. 

Изготвен е Технически доклад, анализиращ рисковете схемите за гражданство срещу инвестиции, в 

който са предвидени мерки и спрямо заварените положения, предвид факта, че през април 2022 г. вля-

зоха в сила законодателните изменения, с които възможността за придобиване на т.нар. златни пас-

порти чрез схемите за гражданство срещу инвестиции отпадна.  

Актуализацията на Доклада за Националната оценка на рисковете от ИП и ФТ от 2019 г., анализът на 

рисковете от ИП и ФТ при виртуалните активи и доставчиците на услуги, свързани с виртуални активи 

и анализът на рисковете от ФТ в сектора на ЮЛНЦ са в процес на изпълнение. 

По отношение на оптимизиране на рисково-базирания подход в рамките на контрола за спазване изис-

кванията на преванитвеното законодателство срещу ИП и ФТ, са предприети редица действия, като 

актуализацията на наръчника за извършване на проверки на САД ФР – ДАНС, изготвяне на обща Ме-

тодология за оценка на риска по търговски банки и разпределение на отговорностите между БНБ и 

САД ФР – ДАНС, изготване на съвместни насоки на БНБ и САД ФР – ДАНС за търговските банки по 

отношение прилагане на изискванията на ЗМИП спрямо клиенти, които са видни политически лич-

ности и свързаните с тях лица, утвърждаване на процедура за отчитане на резултатите от анализа на 

риска на задължените субекти и обмен на информация между САД ФР – ДАНС и надзорните органи 

по чл. 108, ал. 6 от ЗМИП, преразглеждане на разпределението на ресурсите на САД ФР – ДАНС във 

връзка с контролната дейност по ЗМИП, ЗМФТ и ППЗМИП. 

 

Констатации от Националния  
доклад за България за 2020 г. 

 
Отговор на политиката 

Бизнес средата продължава да 

бъде слаба.  

 Продължават усилията за подобряване на качеството на административ-

ното обслужване и намаляване на административната тежест за бизнеса, 

включително чрез подобряване качеството на регулаторната рамка. 

Фокусът през 2022 г. ще бъде изграждане, повишаване и затвърждаване 

на капацитета на администрацията за извършване на по-задълбочени 

оценки на въздействието. 

Министерският съвет (МС) е създал организация за извършване на цялос-

тни предварителни оценки на въздействието на законопроекти и на пос-

ледващи оценки на действащи закони със собствени ресурси на министер-

ствата. 

МС ще утвърди списъците със законопроекти, съответно действащи за-

кони, по отношение на които ще извърши оценка на въздействието. Съве-

тът за административната реформа ще извършва мониторингът по изпъл-

нението на решението, а на МС ще бъде представен доклад за изпълнение 

към 30 юни 2022 г. и към 31 декември 2022 г. 

Подобрения в публичната ад-

министрация и електронното 

управление все още не се усе-

щат достатъчно осезаемо и до 

голяма степен зависят от под-

крепата на ЕС 

 Приоритетно се извършва оптимизация на административните услуги в 

рамките на епизоди от живота, свързани със стартиране на бизнес, нае-

мане на служители и закриване на бизнес, с цел подобряване на процесите 

и намаляване на административната тежест за бизнеса. 

Фокусът в областта на електронното управление през 2021 г. е насочен 

към намаляване на административната тежест за гражданите и за бизнеса 

чрез използване на създадените технологични възможности за централи-

зирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни администра-

тивни услуги. През 2021 г. са реализирани 462 нови електронни админис-

тративни услуги за централизирано заявяване, което е над 8 пъти повече, 

в сравнение с 2020 г. Публикувана е информация за 477 електронни адми-

нистративни услуги, предоставяни децентрализирано от МВР, НОИ, 
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Констатации от Националния  
доклад за България за 2020 г. 

 
Отговор на политиката 

АГКК, АМ и други, през разработени портали на администрациите. Към 

Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни ад-

министративни услуги са присъединени всички 265 общински и 35 ра-

йонни администрации, и 5 централни администрации.  

В подкрепа на политиката за повишаване на използваемостта на елект-

ронни услуги, за потребителите ще бъде предоставено удобно, достъпно 

и сигурно мобилно средство за електронна идентификация и подписване 

на електронно съдържание. 

На риска от корупция все още 

трябва да бъде обърнато по-се-

риозно внимание, тъй като тя 

представлява предикатно 

престъпление за изпирането 

на пари. 

 С цел оптимизиране на работата по уведомленията за съмнителни сделки 

и операции, свързани със съмнения за изпиране на пари и финансиране на 

тероризъм, ще бъдат преразгледани и актуализирани съществуващите ме-

ханизми за приоритизиране на работата във финансово-разузнавателното 

звено, ако същото се налага във връзка с актуализацията на Доклада за 

НОР от 2019 г. и неговите допълнения с отделните секторни анализи, из-

готвяни в рамките на финансирания от СПСР проект, който е в процес на 

изпълнение. 

Продължава изпълнението на проект за въвеждане на специализиран соф-

туер за анализ на финансово-разузнавателна информация, който се пред-

вижда да автоматизира част от процесите и съкрати времето за обработка 

на информацията. В процес е увеличението на администартивния капаци-

тет на финансово-разузнавателното звено чрез наемането и обучението на 

нови служители. 

В процес на изпълнение е проект по СПСР, в рамките на който бе изготвен 

одобреният с РМС 672 от 17.09.2021 г. План за действие за ограничаване 

на рисковете от ИП и ФТ, установени в Доклада за НОР от 2019 г. В плана 

са предвидени и действия за ограничаване на рисковете от корупцията и 

схемите за получаване на гражданство срещу инвестиции.  

През м. април 2022 г. влязоха в сила законодателните изменения, с които 

възможността за придобиване на т.нар. златни паспорти чрез схемите за 

гражданство срещу инвестиции отпадна.  

В рамките на изпълнявания проект по СПСР е изготвен Технически док-

лад, анализиращ рисковете схемите за гражданство срещу инвестиции, в 

който са предвидени мерки и спрямо заварените положения.  

В продължение на извършения преглед и актуализация на документи/ме-

тодологии на САД ФР – ДАНС, като контролен орган по ЗМИП, ППЗМИП 

и ЗМФТ, с оглед отразяване на констатациите от Доклада за НОР за 

2019 г., ще бъдат предприети и допълнителни действия във връзка с пред-

стоящата актуализация на този доклад и неговите допълнения с горепосо-

чените отделни секторни анализи. 

С цел постигане на единен подход в надзорната дейност, ще продължи 

предприемането на действия от САД ФР – ДАНС като контролен орган по 

ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, за създаване и/или участие в в колегии на ЕС 

за надзорна дейност в областта на мерките срещу ИП/ФТ. 
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Табл. 2-4:  Мерки, адресиращи СП 4, част от Приложение 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 април 2022 г.) 

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

ето ѝ (след април 2022 г.) 

Крайна 

дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Минимали-

зиране на 

админист-
ративната 

тежест за 

предприя-
тията чрез 

подобря-

ване на 
ефектив-

ността на 

публичната 
админист-

рация и ук-

репване на 
електрон-

ното управ-

ление 

Реализиране на 

епизоди от жи-

вота, свързани със 
стартиране на биз-

нес, наемане на 

служители и зак-
риване на бизнес 

 

Целта е да се оптимизират админист-

ративните услуги в рамките на конк-

ретни „епизоди от живота“ и да се на-
мали административната тежест за 

бизнеса, в т.ч намаляване на броя вза-

имодействия на бизнеса с институци-
ите, броя на изискваните документи и 

времето за предоставяне на админист-

ративните услуги в рамките на епизо-
дите.  

 

01.2022 г. По проект „Подкрепа за реформата на пуб-

личната администрация“, финансиран от 

ППСР към ЕК е извършен цялостен анализ 
на административните услуги и реинжене-

ринг на работните процеси,  свързани с 

епизодите стартиране на бизнес, наемане 
на служители и закриване на бизнес. 

Извършване на анализ на възможнос-

тите за допълнителна оптимизация на 

процесите в рамките на епизодите.  

Изготвяне на пакет от нормативни из-

менения за оптимизиране на процесите 

и облекчаване на административната 
тежест за бизнеса в обхвата на тези 

епизоди. 

 

12.2022 г. Намалена адми-

нистративната 

тежест за биз-
неса 

Регламентирани 

услуги от типа 

„епизоди от жи-
вота“  

 

Текуща стойност: 
0 епизода 

Целева стойност: 

3 епизода 

Минимали-
зиране на 

админист-

ративната 
тежест за 

предприя-

тията чрез 
подобря-

ване на 

ефектив-

ността на 

публичната 

админист-
рация и ук-

репване на 
електрон-

ното управ-

ление 

Подобряване ка-
чеството на поли-

тиките и норма-

тивните актове 
чрез изготвяне на 

цялостни предва-

рителни (ЦПОВ) и 
последващи 

оценки на въз-

действието (Посл. 

ОВ) 

Целта е да се повиши капацитета на 
администрацията за изготвяне на ця-

лостни предварителни и последващи 

ОВ, да се натрупа експертиза, опит, 
информация и данни с цел подобря-

ване качеството на нормативните ак-

тове и съответно качеството на регу-
лирането на обществените отношения. 

05.2022 г. Прието е РМС за създаване на организа-
ция за извършване на ОВ. 

 

Приемане от МС на списък със зако-
нопроекти, на които да се извърши 

ЦПОВ; 

Приемане от МС на списък със закони, 
на които да се извърши ПослОВ; 

Доклад за изпълнение на РМС към 31 

юни 2022 г. 

. 

12.2022 г. Подобрен капа-
цитет за извърш-

ване на ОВ, пла-

ниране и изра-
ботване на нор-

мативни актове.  

Подобрено ка-
чество на норма-

тивните актове. 

Изготвяне на ЦП 
ОВ.  

 

Текуща стойност: 
0 за 2022 г. Це-

лева стойност: 18 

ЦП ОВ.  

 

Изготвяне на 

ПОВ. 

 

Текуща стойност: 

0 за 2022 г. Це-
лева стойност: 18 

ПОВ 

Минимали-

зиране на 
админист-

ративната 

тежест за 

Разработване и 

прилагане на Ре-
ферентна архитек-

тура за опера-

В обхвата на мярката ще се реализират 

следните дейности: 

Дейност 1: Разработване и прилагане 

на РАОС 

10.2020 г. По дейност 1: Сключен договор № 

78/25.10.2021 г. с избрания външен изпъл-
нител „ТЕХНОЛОГИКА” ЕАД. Възложи-

телят е приел встъпителен доклад и изпъл-

По дейностите предстои да бъде изпъл-

нено: 

По дейност 1:  

2023 г. Обща стойност 

на проекта: 

4,88 млн. лв. 

БФП по ОПДУ 

- Разработена На-

ционална РАОС -
разработен план 
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предприя-

тията чрез 

подобря-
ване на 

ефектив-

ността на 
публичната 

админист-

рация и ук-
репване на 

електрон-

ното управ-
ление 

тивна съвмести-

мост (РАОС) и на 

информационна 
система за центра-

лизирано изграж-

дане и поддър-
жане на регистри 

(ИСЦИПР) 

Дейност 2: Разработване на ИСЦИПР 

Дейност 3: Изграждане на централизи-

рани регистри за оперативна съвмес-
тимост чрез ИСЦИПР, трансформация 

и миграция на данни към тях 

Дейност 4: Изграждане на регистри и 
Единна информационна система за ав-

томатизиране на вътрешно админист-

ративни процеси в Министерството на 
младежта и спорта (ММС) 

Дейност 5: Изграждане на единен ре-

гистър „Заетост“ и надграждане на ин-

формационната система на Агенцията 

по заетостта (АЗ) за посредническа 

дейност по наемане на работа и вре-
менна заетост 

нението на дейност 1 „Анализ на изисква-

нията“ от предемта на догоовра. Към мо-

мента се изпълнява дейност 2 „Изготвяне 
на РАОС“ от предмета на договора. 

По дейност 2: Сключен договор № 

73/04.10.2021 г. с избрания външен изпъл-
нител „ОРАК–ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 

Изпълнителят е представил встъпителен 

доклад. Към момента се изпълнява  етап 
„Изграждане“ от предмета на договора. 

Дейност 3 -- не е в изпълнение. Изпълне-

нието на дейността е в пряка зависимост 
от резултата от работата на изпълнителите 

по дейност 1 и дейност 2. 

По дейност 4: Проведена е процедура за 
избор на изпълнител на обществена по-

ръчка с предмет: „Анализ на данните и ра-

ботните процеси, изготвяне на методоло-
гия за трансформация на данните от съ-

ществуващите регистри в машинно четим 

формат и изготвяне на техническа специ-
фикация за разработване и внедряване на 

ЕИС“. Сключен е договор с изпълнител на 

20.01.2021 г. и към момента договорът е 
изпълнен.  

Сключен договор № 23-00-39/05.04.22 г. с 
избрания изпълнител „Индекс – България“ 

ООД с предмет: „Изграждане на Единната 

информационна система за автоматизи-
ране на вътрешно административни про-

цеси в ММС, както и трансформацията и 

миграцията на данни от съществуващите 
регистри“. 

Проведена е процедура за избор на изпъл-

нител на обществена поръчка с предмет: 
„Правен анализ на нормативната уредба в 

областта на регистрационните режими по 

Закона за физическото възпитание и 
спорта, обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.“. Склю-

чен договор с изпълнител адв. дружество 

"Добрев и Люцканов" №23-00-
18/02.03.2021 г. Към момента договорът е 

изпълнен.  

По дейност 5: Приключила процедура по 
ЗОП с предмет „Изготвяне на анализ на 

нормативната уредба, анализ на данните и 

работните процеси и изготвяне на техни-
ческа спецификация за надграждане на ИС 

на АЗ“. Сключен е договор № 

- Изготвен анализ на изискванията и 

практиките в областта на оперативната 

съвместимост на национално и евро-
пейско ниво; 

-Разработен и приет Наръчник с добри 

практики и реални примери в областта 
на оперативната съвместимост като ка-

талози, речници, стандарти, модели и 

др. 

-Разработена и утвърдена „РАОС“; 

-Изграден федериран портал за публи-

куване на информация, свързана с опе-

ративната съвместимост, като част от 

ЕПДЕАУ; 

-Разработен и утвърден План за прила-
гане на РАОС; 

-Изготвен анализ и проект/и на норма-

тивни актове за изменение и допълне-
ние на разпоредби в нормативни актове 

за регламентиране на прилагането на 

РАОС и ИСЦИПР. 

По дейност 2:  

Изградена и внедрена ИСЦИПР; 

- Разработени правила и процедури за 
централизирано изграждане и поддър-

жане на регистри; 

- Изготвена пълна техническа и експло-

атационна документация на ИСЦИПР, 

вкл. материали за самообучение за ра-
бота със системата; 

- Обучени минимум 8 служители  – 

потребители и администратори за ра-
бота с ИСЦИПР. 

Дейност 3 

 – обявяване на процедура за изготвяне 
на техническа спецификация за изпъл-

нение на дейността, избор на изпълни-

тел и изготвена ТС. 

По дейност 4:  

-Изградени най-малко 4 централизи-

рани регистри чрез ИСЦИПР; 

-Трансформирани и мигрирани данни 

от съществуващите в новоизградените 

регистри; 

повишаване на 

нивото на опера-

тивна съвмести-
мост на инфор-

мационните ре-

сурси; 

oптимизация на 

процеса по изг-

раждане и под-
държане на ре-

гистри на дър-

жавната адми-
нистрация; 

aвтоматизиране 

и оптимизация 
на процесите, с 

цел предотвра-

тяване дубли-
ране и несъот-

ветствия между 

данни, съдър-
жащи се в регис-

трите на различ-

ните админист-
ративни органи. 

за прилагане на 

РАОС; 

- Разработена и 
внедрена ИС-

ЦИПР; 

- Изградени ре-
гистри за опера-

тивна съвмести-

мост чрез ИС-
ЦИПР 

Целева стойност: 

3 регистъра. 

- Изградени ре-

гистри 

Целева стойност: 
5 регистъра. 

-Изградена ЕИС 

за автоматизи-
ране на вътрешно 

административни 

процеси; 

- Надградена 

ИСна АЗ. 
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01/25.01.2021 г. със „САЙБЪРЕКС“ ООД 

и към момента договорът е изпълнен. 

Предстои обявяване на процедура с пред-
мет: „Надграждане на информационната 

система на АЗ за посредническа дейност 

по наемане на работа и временна заетост, 
както и трансформация и миграция на 

данни от съществуващите регистри“. 

-Изградена, тествана и внедрена ЕИС 

за автоматизиране на вътрешно адми-

нистративни процеси в ММС; 

- Обучени 60 служители на ММС – 

потребители и администратори за ра-

бота с ЕИС.  

По дейност 5:  

-Изграден единен регистър „Заетост“; 

-Трансформирани и мигрирани данни 
от съществуващите в новоизградения 

регистър; 

-Надградена ИС за посредническата 

дейност по наемане на работа и вре-

менната заетост в АЗ; 

-Обучени 15 служители на АЗ – потре-
бители и администратори за работа с 

новите функционалности на ИС. 

Минимали-

зиране на 
админист-

ративната 

тежест за 
предприя-

тията чрез 

подобря-
ване на 

ефектив-

ността на 
публичната 

админист-

рация и ук-
репване на 

електрон-

ното управ-
ление 

„Проектиране, 

разработка, внед-
ряване и под-

дръжка на Единна 

информационна 
система в Комиси-

ята за финансов 

надзор“ 

В рамките на мярката се цели: 

1. Подобряване на регулаторната и 
надзорна дейност на КФН чрез консо-

лидиране на информационните потоци 

и процеси и изграждане на ЕИС; 

2. Осигуряване на автоматизиран об-

мен на данни от и към външни сис-

теми на национално и международно 
ниво; 

3. Подобряване на процеса по адми-

нистративно обслужване на гражда-
ните и бизнеса. 

2021 г. По дейност – „Изграждане на Единна ин-

формационна система (ЕИС) за нуждите 
на Комисията за финансов“ е сключен до-

говор № 37/11.08.21 г. със Скейл Фокус 

АД. Договорът е на етап изпълнение на 
анализ на данните и изискванятакъм соф-

туерния продукт. 

Предстои да бъде изпълнено: 

1. Разработена и внедрена Единна ин-
формационна система за нуждите на 

КФН; 

2. Осигурена възможност за интеграция 

с външни регистри и системи на нацио-

нално и европейско ниво за осъществя-

ване на автоматизиран обмен на данни 
и информация; 

3. Препроектирани, надградени и усъ-

вършенствани минимум 18 регистри на 
КФН; 

4. Надградени 252 броя администра-

тивни услуги, които предоставя КФН 
до нива 3 и 4 

30.09.2023

 г. 

4,99 млн. лева 

по ОПДУ 

Администрации, 

подкрепени за 
КАО – отчетна 0, 

целена 1 бр. 

Контролни, при-
ходни и регула-

торни органи, 

подкрепени за 
развитие на орга-

низационен и 

аналитичен капа-
цитет, включи-

телно за извърш-

ване на съвмес-
тни проверки – 

отчетна 0, целева 

1; 

Брой подкрепени 

регистри – от-

четна 0, целева 
18; 

Подкрепени елек-
тронни услуги за 

предоставянето 

им в транзакцио-
нен режим-от-

четна 0, целева 

252; 

Брой проекти за 

развитие на сек-

торните системи 
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на е-управление 

(е-обществени 

поръчки, е-здра-
веопазване, е-

митници, е-архи-

виране, е-осигу-
ряване и др.)-от-

четна 0, целева 1 

Минимали-

зиране на 
админист-

ративната 

тежест за 

предприя-

тията чрез 

подобря-
ване на 

ефектив-

ността на 
публичната 

админист-

рация и ук-
репване на 

електрон-

ното управ-

ление 

„Изграждане и 

развитие на Ин-
тегрирана инфор-

мационна система 

за пенсиите 

(ИИСП)“,  и раз-

витие на „Единен 

портал за елект-
ронни услуги на 

НОИ“. 

Развитие и въвеждане на Институцио-

налната архитектура на НОИ за прио-
ритетни процеси, свързани с пенсиите 

и предоставяне на електронни адми-

нистративни услуги 

2022 г. За изпълнение на дейност „Развитие на 

Институционалната архитектура на НОИ 
по отношение на процесите, свързани с 

пенсиите и реализиращи Електронното 

осигурително досие“ и дейности „Въвеж-

дане на Институционалната архитектура 

на НОИ по отношение на процесите, свър-

зани с пенсиите и реализиращи Електрон-
ното осигурително досие“ е сключен дого-

вор №1005-40-6/18.01.2022 г. 

Очаквани резултати: 

Въведена Институционална архитек-
тура на НОИ за приоритетните основни 

и спомагателни процеси, свързани с 

пенсиите, чрез 

- Разработена и внедрена ИИСП; 

-Разработен и внедрен ЕПЕУ. 

2023 г. 5,00 мн. Лв. по 

ОПДУ 

1. Адми-

нистрации, подк-
репени за КАО – 

отчетна 0, целена 

1 бр. 

2. Конт-

ролни, приходни 

и регулаторни ор-
гани, подкрепени 

за развитие на ор-

ганизационен и 
аналитичен капа-

цитет, включи-

телно за извърш-
ване на съвмес-

тни проверки – 

отчетна 0, целева 

1; 

3. Брой 

подкрепени ре-
гистри – отчетна 

0, целева  7; 

4. Подк-
репени елект-

ронни услуги за 

предоставянето 
им в транзакцио-

нен режим-от-

четна 0, целева 
12; 

5. Брой 
проекти за разви-

тие на секторните 

системи на е-уп-
равление (е-об-

ществени по-

ръчки, е-здравео-
пазване, е-мит-

ници, е-архиви-
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ране, е-осигуря-

ване и др.)-от-

четна 0, целева 1 

Минимали-
зиране на 

админист-

ративната 
тежест за 

предприя-

тията чрез 
подобря-

ване на 

ефектив-

ността на 

публичната 

админист-
рация и ук-

репване на 

електрон-
ното управ-

ление 

Въвеждане на Ин-
ституционалната 

архитектура на 

НОИ по отноше-
ние на процесите, 

реализиращи 

Електронното оси-
гурително досие 

„Развитие и въвеждане на Архитекту-
рата на НОИ за процесите, свързани с 

парични обезщетения, помощи и га-

рантирани вземания“ 

2022 г. По дейност „Развитие и въвеждане на Ар-
хитектурата на НОИ за процесите, свър-

зани с парични обезщетения, помощи и га-

рантирани вземания“ е проведена проце-
дура по ЗОП и избран изпълнител. Предс-

тои сключване на договор през м. април 

2022 г. 

Очаквани резултати: 

1. Развита Архитектура на НОИ за про-

цесите, свързани с парични обезщете-

ния, помощи и гарантирани вземания,  

2. Разработени 18 нови ВЕАУ за авто-

матизирано предоставяне на данни за 

паричните обезщетения и помощи от 
държавнотообществено осигуряване. 

3. Разработен нов регистър на гаранти-

раните вземания на работниците и слу-
жителите при несъстоятелност на рабо-

тодателя инадградени 10 бр. съществу-

ващи регистри 

 7,2 млн. лв. по 
ОПДУ 

1. Адми-
нистрации, подк-

репени за КАО – 

отчетна 0, целена 
1 бр. 

2. Конт-

ролни, приходни 
и регулаторни ор-

гани, подкрепени 

за развитие на ор-
ганизационен и 

аналитичен капа-

цитет, включи-
телно за извърш-

ване на съвмес-

тни проверки – 
отчетна 0, целева 

1; 

3. Брой 
подкрепени ре-

гистри – отчетна 

0, целева 11; 

4. Подк-

репени елект-

ронни услуги за 
предоставянето 

им в транзакцио-

нен режим-от-
четна 0, целева 

25; 

5. Брой 
проекти за разви-

тие на секторните 

системи на е-уп-
равление (е-об-

ществени по-
ръчки, е-здравео-

пазване, е-мит-

ници, е-архиви-
ране, е-осигуря-

ване и др.)-от-

четна 0, целева 1 

Минимали-

зиране на 

админист-

ративната 

Изграждане на мо-

билно приложение 

за електронна 

идентификация и 

Мярката обхваща дейности по изграж-

дане на приложение за мобилна елект-

ронна идентификация и подписване 

BGID: 

2022 г. Изготвена техническа спецификация и 

проведено обществено обсъждане на доку-

мента 

Действия за изграждане в рамките на 

2022 г. на технологична възможност за 

електронна идентификация чрез мо-

билно устройство, като се гарантира 

2022 г. -Предоставяне 

на удобно, си-

гурно и дос-

тъпно мобилно 

Изградени мо-

билни приложе-

ния за елект-
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тежест за 

предприя-

тията чрез 
подобря-

ване на 

ефектив-
ността на 

публичната 

админист-
рация и ук-

репване на 

електрон-
ното управ-

ление 

електронно под-

писване – BGID 

Дейност 1: Проектиране на модел на 

създаване, разпределение и използ-

ване на криптографски ключове; 

Дейност 2: Разработване на сървърна 

част за регистрация и използване на 

електронна идентификация; 

Дейност 3: Разработване на мобилно 

приложение за потребители за Android 

и iOS 

Дейност 4: Разработване на служебно 

мобилно приложение за Android и 

iOS; 

Дейност 5: Разработване на софтуерни 

библиотеки за надграждане на инфор-

мационни системи с функционалности 
за подписване и идентификация; 

Дейност 6: Пилотна интеграция 

 

високо ниво на осигуреност при пре-

доставянето на електронни админист-

ративни услуги 

 

средство за 

електронна 

идентификация 
и подписване на 

електронно съ-

държание (с усъ-
вършенстван 

електронен под-

пис); 

-Повишаване на 

използването на 

електронни ад-
министративни 

услуги 

- Високо ниво за 
готовност за 

покриване на 

изискванията на 
предложението 

за изменение на 

Регламент (ЕС) 
910/2014 за 

т.нар. евро-

пейски дигита-
лен портфейл, 

след влизането 
му в сила 

ронна идентифи-

кация и подпис-

ване 

Надградени пи-

лотни системи с 

високо ниво на 
използване от 

граждани и биз-

нес за използване 
на мобилна иден-

тификация и под-

писване 

 

Правна 
рамка на 

несъстоя-

телността 

Изпълнение на 
Пътната карта за 

прилагане на рам-

ката за несъстоя-
телност и стаби-

лизация и разра-

ботване на процес 
за събиране на 

данни 

Изпълнение на дейностите, заложени 
в Пътната карта, разработена в изпъл-

нение на проект по ППСР на Евро-

пейската комисия. 

Компонентите, заложени в Пътната 

карта, е предвидено да бъдат реализи-

рани в периода 2019 – 2022 г. и включ-
ват: 

1. Законодателни промени 

2. Организационни промени 

3. Обучителни програми за синдици, 

доверени лица и съдии 

4. Специализирани електронни средс-

тва за комуникация в рамките на про-

изводствата по не-състоятелност и 
стабилизация 

5. Разработване и представяне на на-

ръчници, кодекси, образци и насоки 

6. Събиране и публикуване на данни 

Септем-
ври 

2019 г. 

1. Проектът на ЗИД на Търговския закон 
(ТЗ) е изготвен в рамките на проект „Ре-

форми в областта на несъстоятелността в 

България“, изпълняван съвместно от Ми-
нистерството на правосъдието (МП) и 

Службата за подкрепа на структурните ре-

форми на ЕК. През 2021 г. проектът на 
ЗИД на ТЗ е преминал през обществени 

консултации и през съгласувателна проце-

дура по чл. 32, ал. 1 от УПМСНА. 

4. Направена е техническа оценка на със-

тоянието на Информационната система за 
производството по несъстоятелност 

(ИСПН), като за изготвяне на техничес-

ката оценка са разгледани различни ас-
пекти от функционалните и нефункцио-

нални характеристики на информацион-

ната система, а именно платформа, на ко-
ято е разработена, достъп на потребите-

лите до системата, наличие на информа-

ция за следене на промените и др. С цел да 

се приведе в съответствие системата с 

Изготвени проекти за изменение и до-
пълнение в законовата и подзаконовата 

уредба в областта на несъстоятел-

ността, свързана с ангажиментите на 
България по Регламент (ЕС) 2015/848 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 20 май 2015 година относно произ-
водството по несъстоятелност, както и 

по Директива (ЕС) 2019/1023 за рам-

ките за превантивно преструктуриране, 
за опрощаване на задължения и забра-

ната за осъществяване на дейност, за 
мерките за повишаване на ефектив-

ността на производствата по преструк-

туриране, несъстоятелност и опроща-
ване на задължения. 

Подготовка на проект на Наредба за об-

разците за синдиците и страните в про-
изводството по несъстоятелност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 април 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ускоряване на 
процедурата по 

несъстоятел-

ност; 

По-ефективно 

регулиране на 

дейността на 
синдиците; 

 

Създаване на на-
деждна статис-

тическа система 
за производст-

вата по несъсто-

ятелност и про-
цедурите за ста-

билизация 

 

Регулация и из-

мерване на 

Разработен про-
ект на ЗИД на ТЗ, 

внесен за разг-

леждане от МС 

 

 

 

Действащо спе-

циализирано 

звено и въведена 
програма за про-

дължаващо обу-
чение 

 

Работеща ИСПН 
и изградена свър-

заност 

 

Въведени инстру-

менти за ранно 
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НОИИСРЕУ и НМИМИС и да се разрабо-

тят нови функционалности, съгласно изис-

кванията на Регламент (ЕС) 2015/848 бе 
установена целесъобразността от изграж-

дането на нова съвременна система, отго-

варяща на изискванията на ЗЕУ. Подгот-
вено е техническо задание, в което са 

включени нови модули и функционал-

ности на ИСПН. 

6. На 28 октомври 2021 г. бе проведено за-

седание на Съвета по прилагане на Път-

ната карта, на което се обсъдиха изготве-
ните доклади и се прие решение за създа-

ване на междуведомствена работна група, 

която да разработи Методология за прило-
жение на икономически и финансови ин-

дикатори, които да служат като предупре-

дителни показатели за риск от изпадане в 
несъстоятелност. 

Стартиране на програма за продължа-

ващо обучение на синдици и доверени 

лица. 

 

Надграждане на системата на ТР и оси-

гуряване на възможност за взаимосвър-
заност с Европейския регистър по не-

състоятелността. 

 

Пилотно стартиране на ИСПН.  

 

 

Създаване на специализирано звено за 

регулиране на професията на синдика  

 

 

Разработване на методологическа ос-

нова за въвеждане на инструменти за 
ранно предупреждение в областта на 

несъстоятелността. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септем-
ври 2023 

риска от изпа-

дане в несъстоя-

телност 

предупреждение 

в България 

 

Осигуря-

ване на 

адекватна 

оценка и 

намаляване 
на риска, 

ефективен 

надзор и 
прилагане 

на рамката 

за борба с 
изпирането 

на пари  

Анализ на риско-

вете от финанси-

ране на тероризъм 

(ФТ) в сектора на 

ЮЛНЦ 

Изготвяне на оценка на рисковете от 

финансиране на тероризъм в сектора 

на ЮЛНЦ.  

2021 г. Избрана е методология за секторната 

оценка, която е предоставена безвъзмездно 

за ползване от страна на Съвета на Европа. 

Извършен е преглед на дефиницията на 

FATF за организация с нестопанска цел и е 
направен анализ на регистрираните в Бъл-

гария видове организации, които попадат 

в обхвата й. 

 

1.Събиране на останалата част от ин-

формацията, изискуема съгласно избра-

ната методология. 

2. Подготовка на проектите на доклад, 

предвидени съгласно избраната мето-
дология. 

3. Провеждане на срещи на фокус 

групи, предвидени съгласно избраната 
методология. 

4. Приемане на окончателния доклад за 

оценката. 

5. Докладване на МС. 

6. Споделяне на резултатите от оцен-

ката със сектора на ЮЛНЦ. 

3. Споделяне на резултатите от оцен-

ката на сектора на ЮЛНЦ с други на-

ционални институции и други задълже-
ните лица по ЗМИП. 

Декември 

2022 г. 

1. Установяване, 

разбиране и 

оценка на риско-

вете от ФТ, на 

които са изло-
жени ЮЛНЦ. 

2. Уведомяване 

на сектора на 
ЮЛНЦ, остана-

лите задължени 

лица по ЗМИП и 
компетентни ин-

ституции за ус-

тановените рис-

кове от ФТ в 

сектора на 

ЮЛНЦ. 

 

 

1.Изготвен док-

лад за оценка на 

рисковете от ФТ 

в сектора на 

ЮЛНЦ. 

2.Публикувани 

резултати от 

оценката на рис-
ковете от ФТ в 

сектора на 

ЮЛНЦ. 

   

Осигуря-

ване на 
адекватна 

оценка и 

Анализ на риско-

вете от изпиране 
на пари (ИП) и 

финансиране на 

Изготвяне на секторна оценка на рис-

ковете от ИП и ФТ, свързани с вирту-
алните активи. 

 

2021 Избрана е методология за секторната 

оценка, която е предоставена безвъзмездно 
за ползване от страна на Съвета на Европа. 

1.Събиране на информацията, изиску-

ема съгласно избраната методология. 

Декември 

2022 г.2 

1. Установяване, 

разбиране и 
оценка на риско-

вете от ИП и 

1.Изготвен док-

лад за оценка на 
рисковете от ИП 

и ФТ, свързани с 

                                                      
2  Възможно е изпълнението на мярката да се забави и да приключи през 2023 г. 
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намаляване 

на риска, 

ефективен 
надзор и 

прилагане 

на рамката 
за борба с 

изпирането 

на пари  

тероризма (ФТ), 

свързани с вирту-

алните активи 

Проведени са онлайн семинар и онлайн 

работна среща с участие на представители 

на СЕ за представяне и съответно поста-
вяне на уточняващи въпроси относно ме-

тодологията и нейното практическо изпол-

зване. 

 

 

 

 

2. Подготовка на проектите на доклад, 

предвидени съгласно избраната мето-

дология. 

3. Провеждане на срещи на фокус 

групи, предвидени съгласно избраната 

методология. 

4. Приемане на окончателния доклад за 

оценката. 

5. Докладване на МС. 

6. Споделяне на резултатите от оцен-

ката с други национални институции и 

други задължените лица по ЗМИП. 

ФТ, свързани с 

виртуалните ак-

тиви 

2. Уведомяване 

на сектора на 

виртуалните ак-
тиви, останалите 

задължени лица 

по ЗМИП и ком-
петентни инсти-

туции за устано-

вените рискове 
от ИП и ФТ, 

свързани с вир-

туалните активи. 

 

виртуалните ак-

тиви 

2.Публикувани 
резултати от 

оценката на рис-

ковете от ИП и 
ФТ, свързани с 

виртуалните ак-

тиви 

   

Осигуря-

ване на 

адекватна 
оценка и 

намаляване 

на риска, 
ефективен 

надзор и 

прилагане 
на рамката 

за борба с 

изпирането 
на пари  

Анализ на риско-

вете от изпиране 

на пари (ИП), про-
изтичащи от т.нар. 

схеми за граждан-

ство 

Изготвяне на секторна оценка на рис-

ковете от изпиране на пари (ИП), про-

изтичащи от т.нар. схеми за гражданс-
тво. 

 

2021 г. В  рамките на работната група са събрани 

необходимите документи и статистическа 

информация, вкл. от БАИ и Д-я „Българ-
ско гражданство” към МП, които са пре-

доставени на експерти на Съвета на Ев-

ропа в рамките на изпълнение на проект, 
финансиран от СПСР на ЕК. 

Проведени са онлайн 

 работни срещи с участие на представи-
тели на СЕ за обсъждане на материалите, 

както и за обсъждане на планираните зако-

нови изменения и отмяна на т.нар. „златни 
паспорти”. 

Представен е проект на Технически док-

лад, изготвен от експерти на СЕ, анализи-
ращ рисковете, вкл. тези от заварените по-

ложения (при отмяна на схемите в бъ-

деще). 

Изпратени са коментари на българските 

институции по проекта на доклад. 

Организиран е семинар в гр. София с учас-
тие на СЕ за представяне на финалния ва-

риант на Технически доклад. 

1.Провеждане на семинар в гр. София с 

участие на СЕ за представяне на финал-

ния вариант на Технически доклад – 
през април 2022 г. 

4. Приемане на окончателния доклад за 

оценката от работната група. 

5. Докладване на МС. 

6. Споделяне на резултатите от оцен-

ката с други национални институции и 
частния сектор. 

Декември 

2022 г.3 

1. Установяване, 

разбиране и 

оценка на от из-
пиране на пари 

(ИП), произти-

чащи от т.нар. 
схеми за граж-

данство. 

2. Уведомяване 
на частния сек-

тор и компетен-

тни институции 
за установените 

рискове от изпи-

ране на пари 
(ИП), произти-

чащи от т.нар. 

схеми за граж-
данство.. 

 

1. Приет Техни-

чески доклад, 

анализиращ рис-
ковете от изпи-

ране на пари 

(ИП), произти-
чащи от т.нар. 

схеми за граж-

данство. 

2.Публикувани 

резултати от 

оценката на рис-
ковете от изпи-

ране на пари 

(ИП), произти-
чащи от т.нар. 

схеми за граж-

данство. 

   

Осигуря-

ване на 
адекватна 

оценка и 

намаляване 

Актуализиране на 

Доклада за Нацио-
налната оценка на 

рисковете от изпи-

Изготвяне на актуализирана Нацио-

нална  оценка на рисковете от изпи-
ране на пари и финансиране на теро-

ризма (НОР) 

2021 г. Проведени са онлайн семинар и онлайн 

работна среща с участие на представители 
на СЕ за представяне и съответно поста-

1.Събиране на информацията, изиску-

ема съгласно избраната методология. 

Декември 

2022 г.4 

1. Установяване, 

разбиране и 
оценка на риско-

вете от ИП и 

ФТ, на които е 

1.Изготвен актуа-

лизиран доклад 
за НОР. 

                                                      
3  Възможно е изпълнението на мярката да се забави и да приключи през 2023 г. 
4  Възможно е изпълнението на мярката да се забави и да приключи през 2023 г. 
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на риска, 

ефективен 

надзор и 
прилагане 

на рамката 

за борба с 
изпирането 

на пари  

ране на пари и фи-

нансиране на те-

роризма (НОР) от 
2019 г. 

 вяне на уточнаващи въпроси относно ме-

тодологията и нейното практическо изпол-

зване. 

В рамките на работната група са разпреде-

лени задачите във връзка със събиране на 

изискуемата съгласно методологията ин-
формация. 

Започнало е събирането на информацията. 

2. Подготовка на проектите на доклад, 

предвидени съгласно избраната мето-

дология. 

3. Провеждане на срещи на фокус 

групи, предвидени съгласно избраната 

методология. 

4. Приемане на окончателния доклад за 

оценката. 

5. Докладване на МС. 

6. Споделяне на резултатите от оцен-

ката с други национални институции и 

други задължените лица по ЗМИП. 

изложена дър-

жавата. 

2. Уведомяване 
на задължените 

лица по ЗМИП и 

компетентни ин-
ституции за ус-

тановените рис-

кове от ИП и 
ФТ. 

 

2.Публикувани 

резултати от ак-

туализирания 
Доклад за НОР. 

   

Осигуря-
ване на 

адекватна 

оценка и 
намаляване 

на риска, 

ефективен 
надзор и 

прилагане 

на рамката 
за борба с 

изпирането 

на пари  

Преглед и актуа-
лизиране на доку-

менти/методоло-

гии. 

Преглед и актуализиране  на доку-
менти/методологии на надзорните ор-

гани, свързани с надзора, основан на 

риска в областта на мерките срещу 
ИП/ФТ, като се предвидят констатаци-

ите от Доклада за НОР за 2019 г., не-

говите актуализации и допълнения. 

2020 г. 1. Изготвени са нови „Методически указа-
ния за извършване на проверки по реда на 

чл. 108, ал.8 от ЗМИП“. 

2. Актуализиран е наръчникът за извърш-
ване на проверки на място по чл. 108, ал. 3 

от ЗМИП. 

3. Изготвена е методология за анализ на 
рисковете, свързани със сектора на обмен-

ните бюра. 

Актуализиране на настоящите доку-
менти, свързани с методология за из-

вършване на надзор и изготвяне на 

нови такива в секторите, за които към 
настоящия момент не са изготвяни та-

кива документи. 

постоянен Няма пряк ефект 
върху бюджета 

Подобрен под-
ход, основан на 

риска по отноше-

ние на надзора в 
областта на мер-

ките срещу 

ИП/ФТ 

Осигуря-
ване на 

адекватна 

оценка и 
намаляване 

на риска, 

ефективен 
надзор и 

прилагане 

на рамката 

за борба с 

изпирането 

на пари  

Създаване и учас-
тие в колегии на 

ЕС. 

Създаване и участие в колегии на ЕС 
за надзорна дейност в областта на мер-

ките срещу ИП/ФТ. 

2021 г. 1. През 2021 г., представители на САД ФР 
– ДАНС са взели участие в онлайн срещи 

на AML/CFT колегии, свързани с надзорни 

действия върху 10 компании, които имат 
дружество-майка в ДЧ и поне 2 дъщерни 

дружества и/или клонове в други ДЧ или 

дружество-майка в трета държава и дъ-
щерни дружества и/или клонове в поне 3 

ДЧ. 

2. САД ФР – ДАНС е създадела колегии за 

дружество, чието дружество-майка е в 

България и организира онлайн среща с 

представители на ФРЗ от държавите, в ко-
ито задължения субект има дъщерни дру-

жества и/или клонове.  

Участието на представители на САД 
ФР – ДАНС в надзорните колегиите, 

обмен на информация и добри прак-

тики между органите за надзор на тран-
сгранични предприятия, ще способства 

за постигане на единен подход в над-

зорната дейност. 

 

постоянен Няма ефект за 
бюджета.  

Засилено сътруд-
ничество между 

компетентните 

органи и придо-
биване на инфор-

мация за целите 

на надзора 
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3. Напредък по отношение на целите за устойчиво  
развитие на ООН (ЦУР) 

Напредък в изпълнението на целите за устойчиво развитие на  
ООН (ЦУР) 

Цел Предприети мерки 
Очаквано въздействие на мерките  
(качествено и/или количествено) 

Изкореняване 

на бедността 

1) Приета Национална стратегия за намаля-

ване на бедността и насърчаване на социал-

ното включване 2030 (с РМС № 976 от 

31.12.2020 г.) и приет План за действие за 

периода 2021–2022 г. за изпълнение на 

Стратегията (с РМС № 553 от 28.07.2021 г.);  

2) Въведена Национална цел за намаляване 

на бедността и социалното изключване до 

2030 г. в изпълнение на европейската цел за 

намаляване на броя на лицата в риск от бед-

ност или социално изключване с 15 мили-

она до 2030 г., от които най-малко 5 мили-

она следва да бъдат деца; 

3) Разработване на проект на План за дейст-

вие с хоризонт 2030 г. в изпълнение на Пре-

поръката на Съвета за създаване на Евро-

пейска гаранция за детето (мярката е в про-

цес на изпълнение). 

4) От 1-ви април 2022 г. минималната ра-

ботна заплата нарастна с 9.2% и достигна 

710 лв. 

5) С последните промени през 2021 г. мини-

малната пенсия за осигурителен стаж на-

расна с 20% и от 01.01.2021 г. е 300 лв., а от 

25.12.2021 г. е в размер от 370 лв. През 

2021 г. е определен размер на линията на 

бедност е в размер на 369 лв., стремежът на 

правителството е размерът на минималната 

пенсия за осигури-телен стаж и възраст да 

надвишава определената линия на бедност. 

През 2021 г., са изплащани COVID–19 до-

бавки в размер на 120 лв. през месеците ок-

томври, ноември и декември. От 

01.01.2022 г. на всички пенсионери се изп-

лащат COVID добавки в размер от 60 лв. 

През 2021 г. средно пенсиите са нараснали с 

12,3%. 

6) По ПРР 2021–2027 г. ще продължи надг-

раждането на постигнатото в предходните 

години в сферата на социалните дейности с  

цел гарантиране на равен достъп до качест-

вени и ефективни социални услуги за 

всички лица, нуждаещи се от подкрепа, 

включително намаляване на бедността и на-

сърчаване на социалното включване.  

Подобряване качеството на живот и ог-

раничаване на социалните неравенства 

и бедността посредством: 

Превенция на бедността и социалното 

изключване чрез включването в заетост 

и обучение на лица от уязвими групи на 

пазара на труда; 

Насърчаване на социалната и соли-

дарна икономика с оглед подобряване 

на достъпа до заетост, обучения и соци-

ално включване; 

Ограничаване на предаването на бед-

ността и социалното изключване 

между поколенията (с акцент върху 

детската бедност и социално изключ-

ване); 

Осигуряване на равен достъп до качес-

твени услуги с цел превенция на соци-

алното изключване и преодоляване на 

неговите последици; 

Повишаване на адекватността и устой-

чивостта на системата за социална зак-

рила; 

Подобряване на координацията и взаи-

модействието и насърчаване на социал-

ните иновации с оглед активното 

включване на уязвимите групи. 

Намаляване броя на лицата в риск от 

бедност или социално изключване със 

787 000 души до 2030 г.; 

Намаляване на броя на децата под 18 

години в риск от бедност или социално 

изключване със 196 750 лица до 2030 г. 

(25% от общата национална цел). 

В съответствие с целите на Гаранцията 

за детето планът ще обединява широк 

спектър от мерки на национално, реги-

онално и местно ниво в областта на раз-

личните секторни политики – образо-

вание, здравеопазване, социални ус-

луги, жилищно настаняване и т.н. Из-

пълнението на плана е тясно свързано с 
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7) Повишаване качеството на живот, соци-

алното включване и намаляване на бед-

ността, както и за трайната интеграция на 

най-маргинализиранте общности, вкл. ро-

мите 

постигането на националната цел за на-

маляване на бедността и социалното 

изключване сред децата до 2030 г. 

Пространствено приобщаване на мар-

гинализираните групи в обществото, 

недопускане на сегрегация, изолация и 

изключване и осигуряване на равен 

достъп до основни услуги за всички.   

Допълнително обучение по български 

език за децата и учениците (вкл. тър-

сещи или получили международна зак-

рила), за които българският език не е 

майчин; Допълнителни занимания със 

застрашени от отпадане от училище 

ученици от етническите малцинства и 

учениците, търсещи или получили 

международна закрила; Реинтегране в 

образователната система на младежи 

до 18 г., отпаднали от училище 

Край на глада 1) В удължения период на прилагане на  

Програмата за развитие на селските райони 

2014–2020 г., както и в периода на прила-

гане на Стратегическия план за развитие на 

земеделието и селските райони за периода 

2023-2027 г. ще продължи прилагането на 

мерки, свързани с: 

Подкрепа за земеделски стопанства  и ин-

вестиции в преработка на селскостопански 

продукти с цел подобряване производител-

ността  и доходите на земеделските произ-

водители и преработватели и задоволявне 

на обществените нужди от храна, включи-

телно висококачествени, безопасни и пита-

телни храни, произвеждани по устойчив на-

чин; намаляване на хранителните отпадъци; 

подобряване на производителността и доби-

вите на малки и средни стопанства в секто-

рите на селското  и осигуряване на необхо-

димото количество и качество  местни суро-

вини за по-пълно използване на капацитета 

на предприятията и повишаване добавената 

стойност и ефективността на предприятията 

от ХВП. 

Инвестиции в инфраструктура за напояване 

в земеделските стопанства за  намаляване на 

негативните последици от проявлението на 

природо-климатичните рискове, увелича-

ване на добивите от земеделските култури и 

насърчаване на устойчиво развитие и ефи-

касно управление на природните ресурси. 

Популяризиране и подкрепа на схеми за ка-

чество, биологично производство и сътруд-

ничество за къси вериги за доставка и мес-

тни пазари, с цел производство на високока-

чествени, безопасни и питателни храни, 

произвеждани по устойчив начин, както и за 

Преструктуриране и модернизиране, 

включително подобряване на ресурс-

ната ефективност на земеделските сто-

панства за гарантиране на продоволст-

вена сигурност, повишаване на произ-

водителността и доходите в аграрния 

отрасъл.  

Стартиране на земеделска дейност от 

млади земеделски стопани и осигуря-

ване на приемственост между поколе-

нията . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагане на устойчиви спрямо изме-

нението на климата селскостопански 

практики, насочени към подобряване 

управлението на водните ресурси в зе-

меделските стопанства и  увеличаващи 

производителността и обема на произ-

вежданата продукция. 

 

Подобряване на организацията на вери-

гата на доставки и увеличаване на броя 

на земеделските стопани, ангажирани с 

биологично производство, както и сто-

пани, участващи в групи или организа-

ции на производители, местни пазари, 
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подобряване на позицията на земеделските 

стопани във веригата на стойността. 

 

2) По Програмата за морско дело, рибарство 

и аквакултури 2021–2027 (ПМДРА) са пред-

видени  мерки на национално и регионално 

ниво за изграждане/модернизиране на аква-

културни стопанства и предприятия за пре-

работка на рибни продукти и за възмож-

ности за диверсифициране на дейността и 

създаване на нови форми на доход и дей-

ност. 

къси вериги на доставки и схеми за ка-

чество. 

 

Увеличаване производителността и до-

ходите на дребните производители на 

храни от сектор „Рибарство“, в това 

число и на заетите в него жени. 

Добро здраве Повишаване информираността на населени-

ето за основните рискови фактори, които 

имат отношение към хроничните незаразни 

болести; мерки за здравословно хранене, 

физическа активност, намаляване употре-

бата на тютюневи изделия и злоупотребата 

с алкохол 

Изпълнение на политиките за: 

- превенция на социално-значими заболява-

ния;  

- превенция и контрол на туберкулоза, 

СПИН и вирусни хепатити.   

3. ПРР 2021–2027 г. планира целенасочена 

подкрепа в здравната инфраструктура за 

предоставяне на интегрирани здравно-соци-

ални услуги в общността, за уязвими групи, 

възрастни хора, хора с увреждания или 

деца, вкл. детски ясли. 

Повишена информираност по отноше-

ние на рисковите фактори за здравето; 

Изпълнение на дейностите в рамките 

на Националната програма за превен-

ция и хронични незаразни болести 

2021–2025 г. 

 

Изпълнени мерки по националните 

програми за превенция. 

 

Създадване на предпоставки за пови-

шаване на продължителността на жи-

вота в добро здраве чрез развита 

здравна система, която функционира 

задоволително и осигурява равен дос-

тъп до здравеопазване. 

Качествено 

образование 

1) Предвидената по ПРР 2021–2027 г. подк-

репа през новия програмен период в сфе-

рата на образованието е насочена към оси-

гуряването на равен достъп до качествено и 

модерно образование за всяко дете и уче-

ник, както и към намаляване дела на преж-

девременно напусналите училище, с осно-

вен акцент върху децата и учениците от уяз-

вими групи, включително роми.; 

 

2) Разработване и въвеждане на нова 

методика за оценка на добавената стойност 

на обучението. 

1) Подобрена образователната среда, 

включително качество на електронното 

обучение в системата на училищното и 

предучилищното образование чрез въ-

веждане на нови и модерни техноло-

гии, повишаване на мотивацията за 

учене. 

 

 

2) Повишаване качеството на образова-

ние и на мотивацията и квалификаци-

ята на педагогическите специалисти 

Равенство 

между  

половете 

1) Приемане на Национална стратегия за на-

сърчаване на равнопоставеността на жените 

и мъжете за периода 2021–2030 (РМС № 969 

от 30.12.2020 г.); 

2) Прилагане на Националния план за дейс-

твие за периода 2021-2022 г. в изпълнение 

на Националната стратегия по т. 1. 

Стратегията определя визията и целта 

на политика на Република България в 

обалстта на равнопоставеността на же-

ните и мъжете, за чието изпълнение са 

изведени пет приоритетни области:  

Равнопоставеност на жените и мъжете 

на пазара на труда и равна степен на 

икономическа независимост;  
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3) Поддръжане на специализирана  рубрика 

„Равни възможности” на интернет страни-

цата на МТСП; 

4) Изплащане на доброволна годишна 

вноска на Република България в бюджета на 

ООН-Жени в подкрепа на дейността (РМС 

№ 771 от 19.12.2019 г.); 

5) Насърчаване на ролята на жените за под-

държането на международния мир и сигур-

ност във връзка с поетите ангажименти на 

Република България като съавтор на резо-

люция 1325, чрез приемане на Национален 

план за действие за жените, мира и сигур-

ността (РМС № 185 от 19.03.2020 г.) 

6) Присъединяване към международни ини-

циативи в рамките на международни орга-

низации, в които България членува с акцент 

равнопоставеност на половете (напр. Nexus, 

UN Call for Acton, Инициатива 2025, Групи 

на приятелите на ООН и тематични работни 

групи на ЕС). 

Намаляване на разликите по пол в зап-

лащането и доходите;  

Насърчаване на равнопоставеността на 

жените и мъжете в процесите на взе-

мане на решения на всички нива;  

Борба с насилието, основано на пол и 

защита и подкрепа на жертвите;  

Преодоляване на стереотипите по пол в 

различни сфери на обществения живот 

и на сексизма.  

Обезпечаване на публичност и проз-

рачност на политиката на Република 

България по равнопоставеност на же-

ните и мъжете. 

Утвържаване на международния образ 

на Република България като държава, в 

която жените и мъжете упражняват 

своите права, свободно се развиват и 

реализират във всички сфери на общес-

твения, икономическия и политическия 

живот, без дискриминация и стерео-

типи, основани на пол. 

Чиста вода и 

санитарно- 

хигиенни  

условия 

Въвеждане и прилагане на интегриран под-

ход за реализиране на приоритетни инвести-

ции във ВиК инфраструктурата (мярка, ад-

ресираща СП 3, част от Приложение 1 

1) Допълнителен брой жители с достъп 

до подобрено водоснабдяване – 1 800 

000 до 2023 г. 

2) Допълнителен брой жители с достъп 

до подобрено пречистване на отпадъч-

ните води – 1 900 000 екв. ж. до 2023 г. 

3) Изградени/рехабилитира-ни/реконс-

труирани пречиствателни станции за 

отпадъчни води – 25 бр. до 2023 г.  

Възобновяема 

енергия 

ПРР 2021–2027 г. ще подкрепя енергийна 

ефективност в сграден фонд и използване на 

енергия от възобновяеми енергийни източ-

ници, като ще подпомага интегрирани инс-

талации за възобновяема енергия на място, 

оборудване за съхранение на енергията, 

оборудване за зареждане на електроавтомо-

били, цифровизация на сградите. 

Подобряване енергийните характерис-

тики на националния сграден фонд 

чрез прилагане на устойчиви интегри-

рани енергийни мерки и устойчиво 

ползване на възобновяема енергия.  

Сигурна  

работа и  

икономически 

растеж 

ПРР 2021–2027 г. предвижда изпълнението 

на икономически мерки за изграждане на 

силна и конкурентна икономика на българ-

ските региони с акцент върху инвестициите, 

генериращи приходи.  

Планираните мерки ще послужат за 

създаване на привлекателна среда за 

бизнес и предприемачество, насърча-

ване на икономическата активност, раз-

витие на икономически дейности и сти-

мулиране регионалната икономика. 

Иновации и 

инфраструк-

тура 

ПРР 2021–2027 г. включва мерки за изграж-

дане на индустриални паркове като важен 

инструмент за провеждане на балансирана 

икономическа и регионална политика. 

Предвидените дейности ще послужат 

за повишаване на конкурентоспособ-

ността на регионалната икономика и 

положителните структурни промени, 

свързани с нея.  
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Намаляване 

на неравенст-

вата 

ПРР 2021–2027 г. планира прилагане на ин-

тегриран териториален подход чрез ефек-

тивно използване на потенциала на всяка те-

ритория в тесен диалог и сътрудничество 

между институции, работещи на различни 

нива на управление, както и други заинтере-

совани страни, действащи на съответната 

територия. 

Предвиденият подход ще създаде необ-

ходимите условия за подобряване на 

потенциалите на отделните територии, 

ускоряване на социално-икономичес-

кия растеж и елиминиране на острите 

регионални различия. 

Устойчиви 

градове и  

общности 

1) Намаляване на нивата на замърсителите и 

достигане на установените норми в райо-

ните с нарушено качество на въздуха 

(мярка, адресираща СП 3, част от Приложе-

ние 1); 

 

2) Инвестиции по ОПРР 2014-2020 за интег-

рирано устойчиво градско развитие 

 

 

3) Продължава изпълнението на Национал-

ната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради, насо-

чена към обновяване на многофамилни жи-

лищни сгради с основна цел – чрез изпълне-

ние на мерки за енергийна ефективност да 

се осигурят по-добри условия на живот на 

гражданите в многофамилни жилищни 

сгради, топлинен комфорт и по-високо ка-

чество на жизнената среда..; 

 

 

4) Засилване до 2030 г. на устойчивата и 

приобщаваща урбанизация и на капацитета 

за интегрирано, устойчиво и с широко учас-

тие в планиране и управление на заселва-

нето във всички страни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Стимулиране на положителните иконо-

мически, социални и екологични връзки 

между градските, крайградските и селските 

райони чрез засилване на устройственото и 

1) Население, обхванато от мерките за 

намаляване на количествата на ФПЧ10 

и NОx – 3 000 000  жители до 2023 г. 

 

 

2) Подобрени жилищни условия, дос-

тъпна и привлекателна среда и достъп 

до качествени услуги в градовете, на-

маляване на климатичния отпечатък, 

подобрени условия в градския транс-

порт. 

 

3) Одобрените за обновяване сгради са 

2 022, като към 25 февруари 2022 г.,  са 

обновени и въведени в експлоатация. 

1 941 от тях. От обновяването на 

всички 2 022 сгради се очаква да се ре-

ализира икономия на енергия в рамките 

на 958 358 МВтч/годишно и годишно 

намаляване на емисиите на парникови 

газове (CO2 и еквивалентни) – в т.ч. 

спестяване на 317 CO2/ килотона/го-

дишно. 

 

4) По отношение обезпечаването на те-

риторията на страната с актуална пла-

нова основа с цел създаване на благоп-

риятни условия за устойчиво и балан-

сирано икономическо развитие, за съз-

даване, ползване и опазване на хармо-

нична и достъпна среда за живеене, 

труд и отдих, за опазване на околната 

среда и на териториите с обекти на кул-

турно-историческото наследство, про-

дължава дейността по финансово под-

помагане на общините при изработване 

на задания и проекти на общи устройс-

твени планове за цялата им територия 

(ОУПО) при финансовите условия, 

приети през 2014 г. Процедурите свър-

зани с осъществяване на финансови 

трансфери, съобразно сключени спора-

зумения, са изпълнени в съответствие с 

активността на общините. 

5) По отношение на дейността свързана 

с издаване на разрешения за изработ-

ване на общи и подробни устройствени 
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стратегическото планиране на национал-

ното, регионалното и местното развитие 

 

планове и техните изменения, одобря-

ване на инвестиционни проекти и изда-

ване на разрешения за строеж за обекти 

на техническата инфраструктура и на-

ционални обекти, в правомощията на 

министъра на регионалното развитие и 

благоустройството съгласно Закона за 

устройство на територията, е постигнат 

значителен напредък при изготвянето и 

представянето на документации, отго-

варящи като обем и съдържание на 

нормативните изисквания. 

Целева стойност ОУП на общини -265 

бр. Постигната стойност – 167 бр. 

Отговорно 

потребление 

Прилагане на йерархията при управление на 

отпадъците, предотвратяване на образува-

нето им, насърчаване на повторната упот-

реба и оползотворяването им чрез рецикли-

ране, намаляване на депонирането и ограни-

чаване на вредното им въздействие върху 

околната среда и човешкото здраве (мярка, 

адресираща СП 3, част от Приложение 1). 

Допълнителен капацитет за оползотво-

ряване на битови отпадъци (за получа-

ване на енергия) – 180 000 т/год. до 

2023 г. 

Допълнителен капацитет за рецикли-

ране на отпадъци – 240 000 т/год. до 

2023 г. 

Борба с  

климатичните 

промени 

1) Финансиране на мерки за намаляване на 

емисиите на парникови газове и адаптаци-

ята към климатичните промени (мярка, ад-

ресираща СП 3, част от Приложение 1); 

 

2) ПРР 2021–2027 г. планира набор от 

мерки, свързани с енергийна ефективност и 

ВЕИ в сграден фонд, както и инвестиции в 

устойчива градска мобилност, сред които 

подмяна на подвижния състав на обществе-

ния транспорт с екологичночист, зарядна 

инфраструктура за чисти превозни средс-

тва. 

1) Спестени емисии на парникови га-

зове от подкрепени проекти, подпома-

гащи смекчаването на неблагоприят-

ните климатични промени: 660 000 

tCO2eq до 2023 г. 

 

2) Планираните в програмата интер-

венции ще спомогнат за намаляване на 

емисиите на парникови газове от бито-

вото отопление и от транспорта. 

Живот под  

водата 

1) Опазване, поддържане и възстановяване 

на екосистемите и присъщото им биоло-

гично разнообразие (мярка, адресираща СП 

3, част от Приложение 1), вкл. изпълнение 

на проект по ОПОС 2014–2020 г.: „Натура 

2000 в Черно море“, на стойност (БФП) 11,7 

млн. лв. 

 

2) Изпълнение на проекти по покана „Малка 

грантова схема за намаляване на морските 

отпадъци“ по програма ООСКП на ФМ на 

ЕИП 2014–2021 г. – 5 на обща стойност 

(БФП) 1,2 млн. лв., както и на предефиниран 

проект "Познания и информация по отно-

шение на регионални дейности за опазване 

на околната среда на Черно море“ по същата 

програма на стойност (БФП) 4,3 млн. лв.  

 

1) Завършване на мрежата Натура 2000 

в морска среда.  

Намаляване на количеството отпадъци 

в морската среда, вкл. обучения и пови-

шаване на осведомеността по отноше-

ние на замърсяването на морските 

води.  

 

2) Обновяване и актуализиране на дан-

ните и информацията за морската 

околна среда, подобряване на дефини-

циите,целите и индикаторите за оценка 

на дефинициите за добро състояние на 

морската околна среда, подпомагане 

прилагането на Програмата от мерки 

към Морската стратегия на България, 

увеличаване на капацитета за комплек-

сно проучване, наблюдение и модели-

ране на морската среда. 
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3) В ПМДРА 2021–2027 е предвиден комп-

лекс от мерки на национално и регионално 

ниво, свързани с: възможността за намаля-

ване морските отпадъци чрез почистване на 

морското дъно;  инвестиции за укрепване на 

контрола – проследяване на уловите, декла-

риране на данни и др.; инвестиции за разви-

тие на дребномащабния риболов и принос 

към късите вериги за доставка. 

3) Намаляване на замърсяването на 

морската среда. 

Ефективно регулиране на добива на 

риба и ликвидиране на свръхулова, не-

законния, недеклариран и нерегулиран 

риболов. 

Осигуряване на достъп до морските ре-

сурси и пазари за рибарите, извърш-

ващи традиционен риболов в малки ко-

личества и за прехрана. 

Живот на  

земята 

Опазване, поддържане и възс-тановяване на 

екосистемите и присъщото им биологично 

разнообразие (мярка, адресираща СП 3, част 

от Приложение 1). 

Площ на местообитанията, подкрепени 

с цел постигане на по-добра степен на 

съхраненост – 1 565 668 ха до 2023 г. 

Мир и  

справедли-

вост 

1) Прието РМС от 06.04.2022 за извършване 

на оценка на въздействието със собствен ре-

сурс през 2022 г.; 

2) В процес на подготовка е Закон за страте-

гическото планиране: обща законова рамка 

на стратегическото планиране и ревизиране 

на специални закони, предвиждащи разра-

ботване на секторни стратегически доку-

менти 

Подобряване капацитета за извърш-

ване на оценки на въздействието чрез 

изготвяне на 18 цялостни предвари-

телни ОВ и 18 последващи ОВ със соб-

ствен ресурс на администрациите и ме-

тодическа подкрепа от АМС; 

Създаване на стабилна стратегическа и 

институционална рамка на всички ад-

министративни нива. 

Партньорства 

за целите 

1) Изготвена и приета нова средносрочна 

програма за помощ за развитие и хумани-

тарна помощ за периода 2020– 

2024 г. (РМС №3 от 07.01.2021 г.); 

Предоставяне на официална помощ за раз-

витие (ОПР) в размер на около 0.13% 

спрямо БВП; 

2) Предстои представяне на заключенията 

на Комитета по помощта за развитие към 

ОИСР от проведения анализ на актуалното 

състояние на българската система за разви-

тие. 

3) Осигуряване на участие във водещи фор-

мати в областта на развитието и хуманитар-

ната помощ в рамките на ЕС, ОИСР и ООН.  

Развитие на контакти и сътрудничество с 

други донори на помощ за развитие. 

Изпълнение на поетия при присъединя-

ването към ЕС ангажимент за 0,33% 

ОПР/БВП във времевия диапазон до 

2030 г. 

Повишаване видимостта и качеството 

на българската ОПР. 

Привеждане на българската система за 

развитие в унисон с последните дости-

жения в областта. 
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4. Използване на фондове на ЕС  

Основните направления на инвестициите, съ-финансирани от Европейските структурни и инвес-

тиционни фондове за периода 2021–2027 г. са определени въз основа на анализ на социално-ико-

номическото развитие на България 2007–2017 г. и включват:  

 иновативен и интелигентен икономически преход чрез иновации и приложна наука;  

 чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика;  

 подобряване на мобилността и регионалната свързаност;  

 развитие на човешките ресурси и образование;  

 устойчиво и интегрирано развитие на регионите в страната. Бюджетът за България въз-

лиза на около 20 млрд. евро европейско и национално финансиране. 

Всички проекти на програми за периода 2021–2027 г. ще съдържат планирани мерки, свързани 

със специфичните препоръки на ЕС към България, заключенията от Националния доклад за Бъл-

гария за 2020 г., както и с целите на ООН за устойчив растеж.  

Споразумението за партньорство 2021–2027 г. e стратегически документ, направляващ прегово-

рите на България с Европейската Комисия, който обосновава избора на цели на политиката, очер-

тава националните приоритети в европейското финансиране, описва основния фокус на интер-

венциите и съдържа списък с програмите, които ще ги адресират. Документът описва и коорди-

нацията, разграничението и допълването между фондовете, където е приложимо, координация с 

националните програми, и взаимодействието с други инструменти на ЕС. На основата на страте-

гическата рамка, заложена в Споразумението за партньорство отделните програми детайлизират 

и доразвиват основните действия за изпълнение на очертаните цели и приоритети. 

Програма за развитие на регионите 2021–2027 г. – с основна цел да създаде икономически силни 

и устойчиви региони и специфични цели: Справяне с негативните демографски тенденции и на-

маляване на регионалните различия по отношение на населението; Увеличаване на икономичес-

кия растеж на българските региони; Насърчаване на балансирано териториално развитие чрез 

полицентрична мрежа от градове, подкрепена от интегрирани инвестиции. 

Програма за транспортна свързаност 2021–2027 г. – с основна цел развитие на железопътната и 

пътната инфраструктура по TEN-T мрежата, внедряване на интелигентни транспортни системи, 

насърчаване на интермодалността и изграждане на инфраструктура за алтернативни горива по 

основните направления на републиканската пътна мрежа и в пристанищата с национално значе-

ние. Програмата ще допринесе за изпълнение на следните цели на политиката: „По-добре свър-

зана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ“ и „По-зелена, 

нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини 

инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и уп-

равление на риска. 

Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. – мерките са свързани с изменение на климата и риска от 

бедствия, води, кръгова икономика, биоразнообразие и намаляване замърсяването на въздуха. Те 

са в съответствие с целта на ООН за насърчаване на устойчивото развитие и действията в об-

ластта на климата. 

Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021–2027 (ПКИП) – с основна 

цел интелигентен и устойчив растеж на българската икономика и осъществяването на индустри-

ална и цифрова трансформация. Предвидени са интервенции, стимулиращи повишаването на 

конкурентоспособността на българските МСП; Мерки, които да допринесат за по-бърза диги-

тална трансформация и преход към кръгова икономика, целенасочено подпомагане на развити-

ето на секторите във високотехнологичните и средно- към високотехнологичните производства 

и услугите с интензивно използване на знания, насърчаване на дигиталната трансформация на 

МСП, засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни 

технологии, насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на емисиите парни-

кови газове.  
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Програма за развитие на човешките ресурси за периода 2021–2027 г. е с основна цел насърчаване 

на заетостта и развитието на умения, социално включване и равни възможности. Мерките на 

програмата ще бъдат ориентирани към нуждите от подкрепа и инвестиции в областта на обуче-

нията на работната сила (безработни и заети лица) за повишаване на уменията, квалификацията 

и компетентностите, включването на представители на уязвими групи на пазара на труда в зае-

тост чрез възможности за заетост, трудово консултиране и професионално ориентиране, мерки 

за стимулиране на предприемачеството и др. е насочен към насърчаване на социалното включ-

ване, повишаване качеството на живот, интегрирани мерки и подходи, насочени към възрастните 

лица и лицата с увреждания, както и тези със специални потребности и други уязвими групи, 

вкл. и деца, както и към активно приобщаване и равни възможности за по-добрата пригодност за 

работа. За младежите са предвидени специални мерки, свързани с обучения, придобиване на уме-

ния, включване в стажуване и др. Мерките на програмата ще бъдат насочени също към преодо-

ляване на предизвикателства в сферата на социалното включване, с фокус в областта на дългос-

рочната грижа, осигуряването на равни възможности и достъп до качествени социални услуги и 

подкрепа за пълноценен живот в общността, индивидуализиране на подкрепата на уязвимите 

лица, насърчаване на активното участие в обществения живот на лицата от уязвимите групи, 

инвестиране в човешкия капитал, полагащ грижи и подкрепа, и др. 

Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027 г. включва иновативни за ЕС 

мерки за социална подкрепа на крайно нуждаещи се лица, като поставя специален фокус върху 

децата чрез предоставяне на пакети с най-необходимите продукти за отглеждане на новородени 

и детска кухня за деца от 10 месеца до 3 години. Новите мерки ще бъдат предоставяни на семейс-

тва с ниски доходи, за деца в риск от изоставяне и за деца, които живеят в рискова среда, с цел 

да имат по-добър шанс за равен старт с връстниците си. 

Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация 

2021–2027 г. е с основна цел развитие на научните изследвания и иновациите в полза на ускоре-

ното икономическо развитие на страната. Тя е отговор и на необходимостта от ускоряване на 

процесите на дигитализация на публичния сектор и изграждане на благоприятна цифрова среда, 

която осигурява висококачествен и сигурен обмен на информация между различните сфери на 

живот и засилване на ефектите от тяхното взаимодействие. 

Програма „Образование“ 2021–2027 г. – с основна цел подкрепа към намаляване дела на преж-

девременно напусналите училище, по-пълно обхващане на децата в предучилищното и началния 

етап на училищното образование, подкрепа за личностно развитие, за деца и ученици от уязвими 

групи. Ще бъдат подкрепени ефективното прилагане на компетентностния модел, дигитална 

трансформация на училищното образование; насърчаване създаването и прилагането на култура 

за иновации, иновативни детски градини и училища; утвърждаването на алтернативен достъп 

към учителската професия. Предвижда се подкрепа за повишаване на уменията, капацитета и 

непрекъснатата квалификация на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, 

преподавателите и образователните ръководители/мениджъри. В областта на висшето образова-

ние мерките са насочени към повишаване на обхвата и приложимостта на висшето образование 

и обвързване с потребностите на пазара на труда, студентски практики и развитие на предприе-

мачески умения и преход към дуална система на обучение във висшето образование, развитието 

на академичния състав във висшите училища, включително повишаване на интереса и подобря-

ване на условията за докторантски програми, свързани с нуждите на пазара на труда. 

Програма „Техническа помощ“ 2021–2027 г. има за цел да гарантира ефективното управление на 

средствата за всички програми, съфинансирани от ЕСИФ чрез постигане на следните специ-

фични цели: 1) Оптимизиране на средата за изпълнение на СП; 2) Укрепване на капацитета на 

органите, бенефициентите и партньорите; 3) Ангажиране на СИП и ОГО за добро управление на 

фондовете; 4) Повишаване на прозрачността и комуникиране на постигнатите резултати. 

Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“ 2021–2027 г. ще изпълнява следните от це-

лите на политиката на сближаване на ЕК: „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване 

на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспо-

собяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“ и „Европа по-близо 

до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските 

и крайбрежните райони и на местните инициативи“. ■ 


