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Списък на използваните съкращения 

АВ – Агенция по вписванията; 
АДБФП – Административни договори за 

безвъзмездна финансова по-
мощ; 

АКЕ – Аналитичен и Координационен 
Екип; 

АПИ – Агенция „Пътна инфраструк-
тура“; 

АППТ – активни политики на пазара на 
труда; 

АСП –  Агенция за социално подпома-
гане; 

АУАН – акт за установяване на адми-
нистративно нарушение; 

БАБХ – Българска Агенция по Безопас-
ност на Храните; 

БВП –  брутен вътрешен продукт; 
БНБ –  Българска народна банка; 
БФП –  безвъзмездна финансова по-

мощ; 
ВАС – Висш административен съд; 
ВИ –  възобновяеми източници; 
ГИС –  географска информационна 

система; 
ГКПП – Гранични контролно пропуска-

телни пунктове; 
ДБ –  държавен бюджет; 
ДБФП –  Договор за безвъзмездна фи-

нансова помощ; 
ДВ –  Държавен вестник; 
ДДС –  данък добавена стойност; 
ДЗЛ -  Данъчно задължени лица; 
ДП БГЦПО – Българо-германски център за 

професионално обучение; 
еАвт –  еАвтентикация; 
ЕАУ – Електронни административни 

услуги; 
ЕБО –  Европейски банков орган; 
ЕЕ –  енергийна ефективност; 
ЕИТ –  единна информационна точка; 
ЕК –  Европейска комисия; 
ЕОП –  Електронни обществени по-

ръчки; 
ЕП –  Европейски парламент; 
ЕПДЕАУ – Единния портал за достъп до 

електронни административни 
услуги; 

ЕС –  Европейски съюз; 
ЕСИФ – Европейски структурни и инвес-

тиционни фондове; 

ЕСТЕ – Европейска схема за търговия с 
емисии; 

ЕСФ –  Европейски социален фонд; 
ЕЦБ –  Европейска централна банка; 
ЗДБРБ – Закона за държавния бюджет 

на Република България;  
ЗДДС - Закон за данък върху добаве-

ната стойност 
ЗДДФЛ –  Закон за данъците върху дохо-

дите на физически лица; 
ЗЕДДУ – Закон за електронния документ 

и електронните удостовери-
телни услуги;; 

ЗЕЕ – Закона за енергийната ефектив-
ност; 

ЗЕУ Закон за електронното управле-
ние 

ЗИД – Закон за изменение и допълне-
ние; 

ЗКПО – Закон за корпоративното подо-
ходно облагане; 

ЗЛПХМ –  Закон за лекарствените про-
дукти в хуманната медицина; 

ЗМИП – Закон за мерките срещу изпи-
рането на пари; 

ЗМФ – Заповед на министъра на фи-
нансите; 

ЗНЗ –  Закон за насърчаване на зае-
тостта; 

ЗНИ –  Закон за насърчаване на инвес-
тициите; 

ЗОП –  Закон за обществените по-
ръчки; 

ЗПП – Закон за публичните предприя-
тия; 

ЗСП – Закон за социално подпома-
гане; 

ЗСПД –  Закон за семейни помощи за 
деца; 

ЗСУ –  Закон за социалните услуги; 
ИА ГИТ –  Изпълнителна агенция „Главна 

инспекция по труда“; 
ИААА – Изпълнителна агенция Автомо-

билна администрация; 
ИАЛ –  Изпълнителна агенция по ле-

карствата; 
ИАМН – Изпълнителна агенция  „Меди-

цински надзор“; 
ИМЗ –  Инициатива за младежка зае-

тост; 



 

ИПА –  Институт по публична админис-
трация; 

ИПГВР –  Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие; 

ИПК –  Инвестиционна програма за 
климата; 

ИПМВ –  Инвестиционна програма “Ми-
нерални води“ ; 

ИСИС –  Иновационна стратегия за инте-
лигентна специализация; 

ИСКГ – Информационна система „Конт-
рол на горивата“; 

ИСЦИПР – Информационна система за 
централизирано изграждане и 
поддържане на регистри 

КП –  клинични пътеки; 
КФН –  Комисия за финансов надзор; 
МБВР –  Международна банка за възста-

новяване и развитие; 
МВР –  Министерство на вътрешните 

работи; 
МЕУ – Министерство на електронното 

управление 
МЗ –  Министерство на здравеопазва-

нето; 
МОН –  Министерство на образовани-

ето и науката; 
МОСВ –  Министерство на околната 

среда и водите; 
МОТ –  Международна организация на 

труда; 
МП –  Министерство на правосъди-

ето; 
МПС –  моторни превозни средства; 
МС –  Министерски съвет; 
МСП –  малки и средни предприятия; 
МСФО –  международни стандарти за 

финансов отчет; 
МТС – Министерство на транспорта, и 

съобщенията; 
МТСП –  Министерство на труда и соци-

алната политика; 
МФ –  Министерство на финансите; 
НАП – Национална агенция по прихо-

дите; 
НДЕФ –  Националния доверителен еко-

фонд; 
НЗИС –  Националната здравна инфор-

мационна система; 
НЗОК –  Национална здравноосигури-

телна каса; 
НИД –  научноизследователна дейност; 

НИРД –  научноизследователска и раз-
война дейност; 

НИС –  Национален икономически съ-
вет; 

НИФ –  Национален иновационен 
фонд; 

НОР – Национална оценка на риска; 
НПВУ –  Национален план за възстано-

вяване и устойчивост 
НПДЗ – Национален план за действие 

по заетостта; 
НПКНИ – Национална пътна карта за на-

учноизследователската инфрас-
труктура; 

НПР –  Национална програма за ре-
форми; 

НРД – Национален рамков договор; 
НС –  Народно събрание; 
НЦ –  национална цел; 
ОИСР - Организация за икономическо 

сътрудничество и развитие; 
ООН –  Организация на обединените 

нации; 
ОП –  Оперативна програма; 
ОПДУ –  Оперативна програма „Добро 

управление“; 
ОПИК –  Оперативна програма „Инова-

ции и конкурентоспособност“; 
ОПНОИР –  Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен 
растеж“; 

ОПРР –  Оперативна програма „Региони 
в растеж 2014-2020“; 

ОПРЧР –  Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“; 

ОПУ –  общи предварителни условия; 
ПАМ ЗО – Принудителна администра-

тивна мярка за запечатване на 
обект 

ПК –  професионална квалификация; 
ПМПК –  Програма „Микропроекти за 

климата“ ; 
ПМС –  Постановление на Министерс-

кия съвет; 
ПО –  Приоритетна ос; 
ПОО –  професионално образование и 

обучение; 
ППЗМИП – Правилник за прилагане на За-

кона за мерките срещу изпира-
нето на пари; 

РАОС  – Референтна архитектура за опе-
ративна съвместимост  

РБ –  Република България; 



 

РИЦ – Регионални иновационни цент-
рове; 

РМС –  Решение на Министерския съ-
вет; 

РУО –  Регионално управление на об-
разованието; 

РЦПППО –  Регионален център за подкрепа 
на процеса на приобщаващото 
образование; 

СБ –  Световна банка; 
СВФР – стоки с висок фискален риск; 
СЕС – Съда на ЕС; 
СМР – строително-монтажни работи; 
СОП –  специални образователни пот-

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

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

рол; 
УНСС – Университетът за национално и 

световно стопанство; 
УПМСНА –  Устройствен правилник на Ми-

нистерски съвет и неговата ад-
министрация; 

УС –  управителен съвет; 

ФКП – фискалните контролни пунк-
тове; 

ФСМП – филиали за спешна медицинска 
помощ; 

ЦАИС –  Централизирана администра-
тивна информационна система; 

ЦВП – Центъра за върхови постиже-
ния; 

ЦОП – Център за обществена подк-
репа; 

ЦСМП – центровете за спешна медицин-
ска помощ; 

(EIOPA) –  Европейски орган за застра-
ховане и професионално 
пенсионно осигуряване; 

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

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

совия сектор; 
JRC –  Съвместен изследователски 

център; 
NEET – младежи, които нито се обуча-

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

and Mathematics
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на Решение на Министерския съвет (РМС) № 667 от 
14.09.2021 г., с което се определя механизмът за координация и наблюдение на структурни реформи 
в рамките на Европейския семестър, в т.ч. ежегодното актуализиране и отчитане на Националната 
програма за реформи (НПР) на Република България в изпълнение на специфичните препоръки на Съ-
вета на ЕС в рамките на Европейския семестър. 

Докладът съдържа информация за напредъка в изпълнението на мерките, представени в НПР за 
2022 г., за периода 1 май–31 октомври 2022 г. и рисковете, които стоят пред тяхното изпълнение, спо-
ред заложените в програмата срокове. Отчетната информация обхваща мерки, адресиращи препоръ-
ките на Съвета на ЕС от юли 2020 г. и тези от юли 2022 г. Основният фокус на СП от 2020 г. е свързан с 
преодоляването на пандемията от COVID-19, както и мерки, насочени за подобряване на конкурентос-
пособността на икономиката. СП за 2022 г. адресират и изпълнението на поетите ангажименти в Наци-
оналния план за възстановяване и устойчивост, както и необходимостта от целенасочена подкрепа за 
най-уязвимите от покачването на цените на енергията домакинства и предприятия и за хората, бягащи 
от Украйна.  

За България препоръките за 2020 г. са четири и отчитат особения контекст на пандемията от 
COVID-19 и задействането на общата клауза за дерогация в рамките на Пакта за стабилност и растеж, 
считано от 20.03.2020 г. С оглед на това СП са с по-общ характер, по-целенасочени и по-малко предпи-
сателни в сравнение с предходните години. Засегнатите области на политика за адресиране на препо-
ръките най-общо представляват фискалната политика, финансовия сектор, малки и средни предприя-
тия, системите за социална защита, образование и здравеопазване. През 2022 г. за България препоръ-
ките са три и адресират изпълнението на ангажиментите от Националния план за възстановяване и 
устойчивост, устойчивост на фискалната политика, изпълнение на дейностите по програмните доку-
менти в областта на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г., както и целенасочена подк-
репа за най-уязвимите от покачването на цените на енергията домакинства и предприятия и за хората, 
бягащи от Украйна. 

В съответствие с т. 9 от Решение № 667 на Министерския съвет от 14 септември 2021 г. с РМС № 
603 от 18 август 2022 г. се одобри актуализация на мерките в отговор на Препоръката на Съвета от 
2022 г. В Приложение № 1 към актуализираната НПР за 2022 г. са включени 11 нови мерки в областите: 
данъчна политика, сближаване за бежанците в Европа, регионално развитие, конкурентноспособна и 
интелигентна Европа, образование, управление на средства, пазар на труда и подпомагане с храни и 
основна материална помощ.  

Отчетната информация в доклада е предоставена от компетентните министерства и ведомства, 
като е обобщена от дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи” в Министерство на фи-
нансите. В доклада за всяка препоръка е отчетен напредъкът в изпълнението на мерките и са отразени 
евентуални рискове от забавяне или неизпълнение, доколкото те могат да бъдат предвидени и уста-
новени в настоящите условия на несигурност на икономическата и институционалната среда.  
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1 НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ,  
АДРЕСИРАЩИ СПЕЦИФИЧНИТЕ  
ПРЕПОРЪКИ ОТ 2020 Г. И 2022 Г. 

1.1   Изпълнение на специфичните препоръки на Съвета от 2020 г. 

1.1.1 Специфична препоръка 1 

В съответствие с общата клауза за дерогация, да предприеме всички необходими мерки за 
ефективно справяне с пандемията, поддържане на икономиката и подпомагане на последва-
щото възстановяване. Когато икономическите условия позволяват това, да провежда фис-
кални политики, насочени към постигане на благоразумни средносрочни фискални позиции и 
гарантиране на устойчивостта на дълга, като същевременно засили инвестициите. Да моби-
лизира достатъчно финансови ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и капа-
цитета на здравната система и да гарантира балансирано географско разпределение на 
здравните работници. 

 Обзор на изпълнението на политиката 

Въпреки продължаващата здравна криза и икономическа несигурност, породена от глобалната 
пандемия от COVID-19, и в контекста на действащата обща клауза за дерогация от Пакта за стабилност 
и растеж на ЕС, основен приоритет на фискалната политика продължи да бъде запазването на стабил-
ността на публичните финанси, съчетано с осигуряването на необходимите мерки за стимулиране на 
икономическата активност в страната.  

Мерките в отговор на пандемията от COVID-19 на касова основа, предвидени за 2022 г., бяха в 
размер на 2 268,6 млн. лв. (1,6% от БВП). С най-голям дял сред тях бяха мерките за подкрепа на биз-
неса (853,2 млн. лв. или дял от 37,6% от всички мерки), следвани от мерките за подкрепа на дома-
кинствата (с размер от 817,5 млн. лв. или дял от 36,0%) и мерките за органите на държавно управле-
ние, натоварени с дейностите по овладяване на пандемията и последствията от пандемията от COVID-
19 (от 597,9 млн. лв. или 26,4%). 

Най-съществените мерки за подкрепа на домакинствата бяха свързани с осигуряване на вак-
сини, лекарствени продукти и бързи антигенни тестове в борбата с пандемията от COVID-19; увели-
чение на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по 
чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. и компенсиране на дохода 
от пенсии до нивото от декември 2021 г. за периода до юни 2022 г.   

Най-мащабните мерки за подкрепа на бизнеса включваха намаляване на ставката по ЗДДС на 9% 
за доставки на определени стоки и услуги; освобождаване от ДДС и мита върху вноса на някои меди-
цински стоки за борба с последиците от COVID-19; прилагане на нулева ставка за ДДС на доставките и 
вътреобщностните придобивания на диагностични комплекти и ваксини срещу COVID-19, и услугите, 
пряко свързани с тези изделия; програми за заетост и подпомагане на бизнеса; подпомагане на засег-
натите от негативните ефекти от пандемията земеделски стопани.  

Мерките за органите на държавно управление, натоварени с дейности по овладяване на пан-
демията и последствията от COVID-19, предвиждаха заделянето на значителни ресурси за подкрепа на 
персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на 
COVID-19, вкл. за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за шест месеца; подкрепа на медицинския 
персонал, работещ в условията на огромно напрежение при извънредна епидемична обстановка чрез 
изплащане на постоянна месечна добавка към възнагражденията за шест месеца. 
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Въпреки затихването на новата вълна от варианта Омикрон на COVID-19 и прекратяването на 
извънредната епидемична обстановка от 31.03.2022 г., с което бяха премахнати и повечето от ограни-
чителните мерки върху бизнеса, породени от пандемията, беше предвидено основната част от мер-
ките за подкрепа на бизнеса и уязвимите групи от обществото заради пандемията да продължат да се 
изпълняват до средата на 2022 г.  

Съгласно Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. от м. април т.г. по отно-
шение на сектор „Държавно управление“ се предвиждаше консолидация на дефицита, като отрица-
телното салдо по бюджета намалява в средносрочен план от 2,9% от БВП за 2023 г. до 2,8% от БВП за 
2024 г. и 2,4% от БВП за 2025 г. Ако се отчете въздействието на временните мерки, свързани с предот-
вратяване разпространението на COVID-19 в страната и ограничаване последиците от кризата, отрица-
телното салдо на сектор „Държавно управление“ за 2023 г. е в размер на 2,7%. Размерът на бюджет-
ното салдо беше планиран да се реализира при намаляване на приходите от 38,0% от БВП през 2023 г. 
до 36,2% от БВП в края на периода и при очертаваща се тенденция на спад и на разходите като дял от 
БВП от 40,9% през 2023 г. до 39,8% и 38,6% от БВП съответно за 2024 г. и 2025 г. 

Приетите през предходните години мерки на данъчната политика, свързани с прилагане на на-
малена ставка за ДДС на определени стоки и услуги от 20 % на 9 %, и увеличаване на размера на да-
нъчните облекчения за деца (чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ) ще продължат да се прилагат до 31.12.2022 г. 
До края на текущата година ще продължат да се прилагат и мерките, свързани с промените в ЗДДС 
(обн. ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.) за облагане с нулева ставка на доставките на ваксини срещу COVID-
19 и услугите, пряко свързани с тези ваксини, както и на медицински изделия за инвитро диагностика 
на COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези изделия, с място на изпълнение на територията на стра-
ната. Това данъчно третиране се прилага и по отношение на вътреобщностните придобивания с място 
на изпълнение на територията на страната на тези стоки.  

Освобождаването от облагане с мита и ДДС върху вноса на стоки от медицински характер и об-
лагането с намалената ставка на ДДС на доставките на бира и вино, като част от ресторантьорски и 
кетъринг услуги, се прилагаше до 30.06.2022 г. като след тази дата се прилага стандартната ставка за 
облагане с ДДС. 

С цел осигуряване на финансова устойчивост на системата на здравеопазване и подобряване 
достъпа на населението до здравни услуги чрез разширяване на обема и обхвата финансираните дей-
ности в обхвата на здравното осигуряване бюджетът на НЗОК е увеличен с 65,6 млн. лв. С оглед важ-
ността на ранната диагностика и навременно лечение, чрез промени в нормативната уредба са разши-
рени възможностите за ранно откриване на заболявания при различни групи от населението - деца, 
възрастни и бременни. Увеличени са медико-диагностични изследвания във възрастовата група от 7 
до 18 г., както и над 18 г., включени са и допълнителни прегледи. Финансирането на дейностите е 
обезпечено чрез сключване на анекс към НРД за медицински дейности. 

За подобряване на достъпа и качеството на медицинските дейности извън обхвата на здравното 
осигуряване, чрез нормативни промени е повишена стойността на субсидиите за поддържане на капа-
цитет на структури за спешна медицинска помощ, за стационарно лечение на пациенти с психични 
заболявания, за поддържане на капацитет на структури за лечение на инфекциозни болести, за лече-
ние на пациенти с активна туберкулоза и за дневна психо-рехабилитационна програма за жени, опе-
рирани от рак на млечната жлеза.  Разширен е и обхватът на медицинските услуги, свързани с акушер-
ска помощ на здравно неосигурени бременни с повишен риск и е увеличен броят на профилактичните 
прегледите и медико-диагностичните изследвания. 

С цел равномерното разпределение на лечебните заведения, които могат да обучават студенти 
и специализанти, през 2021 г. са приети нормативни промени, с които са създадени условия повече 
лечебни заведения да могат да кандидатстват за получаване на одобрение за обучение на студенти 
и/или специализанти.  

За укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната система са предприети 
действия за осигуряване на равен достъп до безопасни, качествени и ефективни лекарствени про-
дукти. Също така са мобилизирани средства от фондовете на ЕС, чрез които да се гарантира укрепване 
на здравната система. 
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Сред ключовите мерки за осигуряване на ефективно функционираща здравна система е цифро-
визацията и интеграцията на системите в сектора чрез създаване на Национална здравна информаци-
онна система (НЗИС) и развитие на електронното здравеопазване. Към момента се изпълнява проект 
за реализиране на НЗИС, като с финализирането на първия и втория етап от изграждането ѝ ще се 
поставят основите за развитие на електронното здравеопазване в България. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Голяма част от заложените мерки в актуализираната Национална програма за реформи за адре-
сиране на специфична препоръка 1 от 2020 г. се реализират съгласно установените срокове, а една 
част от тях са напълно изпълнени. Риск от забавяне се наблюдава за следните мерки:  

За подобряване на фармацевтичните грижи е предвидено осигуряване на по-добър достъп до 
фармацевтични грижи чрез създаване на Национална аптечна карта. Предвид изключително сложния 
и дълъг процес по предварително събиране и структуриране на данни, необходими на областните ко-
мисии при изработването на областните аптечни карти, е идентифицирано забавяне на изпълнението 
на мярката. Очаква се след представянето на областните аптечни карти да се създаде национална ко-
мисия за изработването на национална аптечна карта, което предстои да бъде изпълнено през 2023 г. 

Една от основните цели на въвеждането на НЗИС е съкращаване на времето за обслужване на 
пациенти и граждани, повишаване на качеството на административните услуги в здравеопазването и 
съкращаване на финансовите разходи. До края на 2022 г. НЗИС ще бъде изградена във функционална 
цялост, с което ще приключи вторият етап от изграждането ѝ. Налице е възможност за забавяне на 
изпълнението на част от дейностите, свързани с изграждане на всички регистри, предвидени интегра-
ции и електронни административни услуги. Очаква се същите да бъдат изпълнени до края на второто 
тримесечие на 2023 г., включително процесите по миграция на данни от НЗОК към НЗИС и финализи-
рането на структурата на някои от регистрите.  

При реализацията на проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID-19“, финансиран по ОП-РР 
2014–2020, е идентифициран риск от забавяне на дейностите, поради постъпили възражения от по-
тенциални участници в процедурата за закупуване на лабораторно оборудване по проекта и послед-
валото й прекратяване. Необходимо е допълнително технологично време за подготовка и обявяване 
на нова процедура за избор на изпълнители по рада на ЗОП. Изпълнението на дейностите по проект 
„Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по същата опера-
тивна програма, продължи и по време на пандемията от COVID-19. Екипите на спешната медицинска 
помощ в страната бяха на първа линия за пациентите нуждаещи се от лечение. Лечебните заведения 
в спешен порядък увеличаваха броя на леглата и осигуряваха допълнителни помещения за обособя-
ване на Ковид зони, необходими за лечение на болни от COVID-19. Обявената извънредната епиде-
мична ситуация и съпътстващите я ограничителни мерки от различен характер създадоха затруднения 
за изпълнителите на строително-монтажни и ремонтни дейности по проекта и на места значително 
забавиха извършването на този вид дейности. Засилените инфлационни процеси, последвали панде-
мията, допълнително усложниха възникналите проблеми, като за част от сключените договори беше 
получен отказ от започване или довършване на работата, поради повишените цени на материалите и 
труда в строителния сектор. В рамките на отчетния период са предприети необходимите мерки за пре-
одоляване на забавянето. 
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Табл.: Мерки, адресиращи СП 1 за 2020 г. 

 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 
ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели 
за ефект с  
текуща и  

целева  
стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 

(към 31 октомври 2022 г.) 

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

изпълнението ѝ  
(след 31 октомври 2022 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприе-
мане на 
всички не-
обходими 
мерки за 
ефективно 
справяне с 
пандемията, 
поддържане 
на икономи-
ката и под-
помагане на 
последва-
щото възста-
новяване 

Намаляване на 
ставката на да-
нък върху доба-
вената стойност 
(ДДС) от 20% на 
9% за опреде-
лени доставки на 
стоки и услуги 

Намаляване на ставката за ДДС от 
20% на 9% за доставките на ресто-
рантьорски и кетъринг услуги, на 
книги, на храна подходяща за бе-
бета или за малки деца и на бе-
бешки пелени и подобни хигиенни 
артикули, както и за консумацията 
на бира и вино в питейни заведе-
ния, за доставките на услуги за из-
ползване на спортни съоръжения и 
за доставка на обща туристическа 
услуга в случаите по чл. 136 от За-
кона 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 декември 2022 г. 

Прилагане на намалената ставка в съ-
ответствие с действащите разпоредби 
на ЗДДС. 

31.12.2022 Подкрепа на 
бизнеса за 
преодоля-
ване последс-
твията от кри-
зата в опре-
делени от-
расли. Отче-
тен е бюдже-
тен ефект от 
213,8 млн. лв. 
за 2021 г. 

Средномесечен 
брой достав-
чици, прило-
жили намалена 
ставка на да-
нъка 

 Освобождаване 
от ДДС на дос-
тавки на стоки и 
услуги, свързани 
с COVID-19 

Освобождаване с право на приспа-
дане на данъчен кредит (т.е. чрез 
прилагане на нулева ставка на да-
нъка) на следните доставки, обла-
гаеми на територията на страната: 
1. Доставката на ваксини срещу 
COVID-19 и услугите, пряко свър-
зани с тези ваксини; 2. Доставката 
на медицински изделия за инвитро 
диагностика на COVID-19 и услу-
гите, пряко свързани с тези изде-
лия. В обхвата на тези освободени 
доставки влизат и вътреобщност-
ните придобивания (покупки от 
други държави-членки на ЕС). 

01.01.2022 Мярката се прилага в съответствие с 
действащите разпоредби на ЗДДС. 

Прилагане на мярката в съответствие с 
действащите разпоредби на ЗДДС. 

31.12.2022 Подкрепа на 
бизнеса за 
преодоля-
ване последс-
твията от кри-
зата в опре-
делени от-
расли. Бю-
джетният 
ефект от мяр-
ката за 2021 г. 
е 65 млн. лв. 

Средномесечен 
брой доставчи-
ци, приложили 
освобождава-
нето – 0 бр. 

 Освобождаване 
от ДДС и мита 
върху вноса на 
някои медицин-
ски стоки 

Освобождаване от ДДС и мита 
върху вноса на някои медицински 
стоки, необходими за борба с пос-
ледиците от пандемията на COVID-
19, в съответствие с Решение 
2020/491 от 03.04.2020 г. на ЕК и на 

01.01.2022 Предприети са действия за удължа-
ване действието на мярката. В тази 
връзка ЕК прие Решение (ЕС) 
2021/2313 от 22 декември 2021 година, 
във връзка с което, подалите искане 
държави членки, включително и Репуб-

Мярката е изпълнена и приложението 
ѝ е приключило 

30.06.2022 Осигуряване 
на достатъчно 
количество 
стоки, необ-
ходими в 
борбата с ко-
ронавируса. 

Естество и ко-
личество на 
различните 
стоки, освобо-
дени от вносни 
мита и от ДДС 
съгласно чл. 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

основание приетото Постановле-
ние на Министерския съвет (ПМС) 
№ 80 от 2020 г., с което е допъл-
нено ПМС № 75 от 2007 г. 

лика България, да прилагат освобожда-
ване от вносни мита и освобождаване 
от ДДС при внос, предоставено за 
стоки, необходими за борба с последи-
ците от пандемията от COVID-19 през 
2022 г., което ще се прилага за стоки, 
внесени до 30 юни 2022 г. 

Не се отчита 
бюджетен 
ефект от мяр-
ката за 2021 г. 
и за 2022 г.   

от Решение № 
(ЕС) 2020/491 

 Увеличен размер 
на данъчните об-
лекчения за деца 
и деца с увреж-
дания 

Увеличаване на размера на данъч-
ните облекчения за деца и деца с 
увреждания за придобитите през 
2021 г. доходи. С промяната се уве-
личава размерът на данъчното об-
лекчение за деца по чл. 22в от За-
кон за данъците върху доходите на 
физическите лица (ЗДДФЛ), като от 
сумата от годишните данъчни ос-
нови по чл. 17 от ЗДДФЛ се приспа-
дат следните суми: 4 500 лв. – при 
едно ненавършило пълнолетие 
дете; 9 000 лв. – при две ненавър-
шили пълнолетие деца; 13 500 лв. – 
при три и повече ненавършили 
пълнолетие деца. Увеличен е и раз-
мерът на данъчното облекчение за 
деца с увреждания по чл. 22г от 
ЗДДФЛ, като сумата от годишните 
данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ 
се намалява с 9 000 лв. за отглеж-
дане на дете с 50 и с над 50 на сто 
вид и степен на увреждане, опре-
делени с влязло в сила решение на 
компетентен орган. Предложено е 
мярката да се прилага и за придо-
битите през 2022 г. доходи 

01.01.2022 Ползване на данъчните облекчения в 
увеличен размер, с подаване на годиш-
ната данъчна декларация по чл. 50 от 
ЗДДФЛ за доходи, придобити през 
2021 година.  

Допълнително е увеличен размерът на 
данъчните облекчения за деца по чл. 
22в и за деца с увреждания по чл. 22г 
от ЗДДФЛ. За придобитите през 2022 г. 
доходи облекченията се прилагат в 
размери на 6 000 лв. годишно за едно 
ненавършило пълнолетие дете, 12 000 
лв. - за две ненавършили пълнолетие 
деца, 18 000 лв. - за три и повече нена-
вършили пълнолетие деца и съответно, 
за деца с увреждания в размер на 12 
000 лв. годишно, като е въведена въз-
можност за тяхното авансово прила-
гане в хода на текущата година (ДВ, бр. 
№ 52 от 5.07.2022 г.) 

Ползване на данъчните облекчения по 
чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ в увеличен 
размер, авансово и годишно при рабо-
тодателя – за доходи от трудови право-
отношения, придобити през 2022 го-
дина 

31.12.2022 Подкрепа на 
домакинст-
вата за прео-
доляване пос-
ледствията от 
кризата. От-
четеният бю-
джетен ефект 
за 2021 г. е в 
размер на 
302,3 млн. лв. 

Брой ДЗЛ, полз-
вали данъчните 
облекчения за 
2021 г. е 494,9 
хил., (при 230,3 
хил. за пред-
ходната 2020 г.) 

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 ус-
луги 

Разширяване на обема и обхвата на 
финансираните от НЗОК дейности 
чрез увеличение на бюджета на 
НЗОК  

2020 г. Приет Закон за изменение на Закона за 
бюджета на Националната здравнооси-
гурителна каса за 2022 г. (ДВ, бр. 
52/05.07. 2022 г.), с който бюджетът на 
НЗОК е увеличен с 65,6 млн. лв. 

 

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. – 6,4 
млрд. лв. 

Увеличение на 
бюджета на 
НЗОК за 2022 г. 
с 28,9% спрямо 
2020 г. 

Сключени 3 
анекса към НРД 
2020-2022 за 
увеличаване на 
цените на кли-
ничните пътеки 
и за осигуря-
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ване заплаща-
нето на  тесто-
вете за ковид.  

Приета Мето-
дика за опреде-
ляне на раз-
мера на сумите, 
заплащани от 
НЗОК на изпъл-
нители на ме-
дицинска по-
мощ, на ден-
тална помощ и 
на медико-ди-
агностични дей-
ности  

Приети Пра-
вила за услови-
ята и реда за 
заплащане на 
средства на из-
пълнителите на 
болнична меди-
цинска помощ 
за допълни-
телни трудови 
възнагражде-
ния на персо-
нала за срока 
на обявена из-
вънредна епи-
демична обста-
новка  

Разкрити 119 
COVID зони 

 Механизмите за 
финансиране на 
медицински дей-
ности 

Усъвършенстване на механизмите 
за финансиране на медицински 
дейности извън обхвата на задъл-
жителното здравно осигуряване  

2020 г. Приета е Наредба за изменение на На-
редба № 3 от 2019 г. за медицинските 
дейности извън обхвата на задължи-
телното здравно осигуряване, за които 
Министерството на здравеопазването 
субсидира лечебни заведения, и за 
критериите и реда за субсидиране на 
лечебни заведения. С промените е уве-
личена стойността на субсидиите за 
поддържане на капацитет на структури 
за спешна медицинска помощ, за ста-
ционарно лечение на пациенти с пси-
хични заболявания, за поддържане на 

Осигуряване изпълнението на дейнос-
тите извън обхвата на здравното осигу-
ряване, финансирани чрез бюджета на 
МЗ  

2022 г. Сключени до-
говори със 
159 лечебни 
заведения за 
болнична по-
мощ 

Подобрен 
достъп на на-
селението до 
медицински 
дейности 

Увеличение на 
бюджета на МЗ 
за 2022 г. за 
дейности по На-
редба № 
3/2019 г. с 24,5 
млн. лв. 



13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

капацитет на структури за лечение на 
инфекциозни болести, за лечение на 
пациенти с активна туберкулоза и за 
дневна психо-рехабилитационна прог-
рама за жени, оперирани от рак на 
млечната жлеза. 

Приета е Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 26 от 2007 г. 
за предоставяне на акушерска помощ 
на здравно неосигурени жени и за из-
вършване на изследвания извън обх-
вата на задължителното здравно осигу-
ряване на деца и бременни жени (ДВ. 
бр. 69/26 август 2022 г., с която е раз-
ширен обхватът на медицинските ус-
луги, свързани с акушерска помощ на 
здравно неосигурени бременни с пови-
шен риск и е увеличен броят на профи-
лактичните прегледите и медико-диаг-
ностичните изследвания за здравно не-
осигурени бременни. 

 

 Ранна диагнос-
тика и лечение 

Подобряване на възможностите за 
ранна диагностика и лечение чрез 
промени в нормативната уредба 

2022 г. Приета е Наредба за допълнение на 
Наредба № 9 от 2019 г. за определяне 
на пакета от здравни дейности, гаран-
тиран от бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса (ДВ, брой  
68/23.08.2022 г.), с която е разширен 
пакетът медико-диагностични дей-
ности в извънболничната медицинска 
помощ. 

Приета е Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за 
профилактичните прегледи и диспан-
серизацията (ДВ, брой 48/28.06.2022 
г.), с която са разширени дейностите в 
рамките на профилактичните прегледи 
за ранно откриване на  заболявания 
при различни групи от населението - 
деца, възрастни и бременни. Проме-
ните включват провеждане на медико-
диагностични изследвания във възрас-
товата група от 7 до 18 г., както и над 
18 г; допълнителни ехографски прег-
леди и изследване за хепатит С в рам-
ките на бременността; периодично 
ехографско изследване на млечните 
жлези при жени на възраст от 30 до 50 
г.; изследване на окултни кръвоизливи 
при наличие на рискови фактори за 
злокачествено новообразувание и 

Сключване на анекс към НРД 2023-
2025 г. с цел удължаване на действи-
ето и през 2023 г. или сключване на 
НРД 2023-2025 

2022 г. Разширен 
обем и обхват 
на профилак-
тичните прег-
леди 

34,3 % увеличе-
ние на бюджета 
на НЗОК за из-
вънболнична 
помощ и ме-
дико-диагнос-
тични изследва-
ния за 2022 г. 
спрямо 2021 г. 
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фекален калпротектин при рискови 
фактори за възпалителни заболявания 
на чревния тракт; провеждане на осте-
одензитометрия при лицата над 18 г. 
със Синдром на Търнър. 

Сключен анекс към НРД 2020-2022 за 
отразяване на нормативните промени. 

 Осигуряване на 
равен достъп до 
безопасни, ка-
чествени и ефек-
тивни лекарст-
вени продукти 

 

Обезпечаване на терапията на бъл-
гарските пациенти с лекарствени 
продукти, използвани за лечение 
на COVID-19 

2021 Сключено рамково споразумение за 
осигуряване на лекарствения продукт 
Veklury (INN Remdesivir). 

Осигурен лекарствен продукт срещу 
COVID-19, за специфично лечение на 
коронавирусна инфекция Veklury (INN 
Remdesivir). 

Осигурени моноклонални антитела: 
Комбинацията Casirivimab and 
Indevimab 120 mg/ml concentrate for 
solution for infusion, и Regkirona (INN 
Regdanvimab). Сключен договор за дос-
тавка на лекарствения продукт Lagevrio 
(Molnupiravir). 

Сключен договор за доставка на лекар-
ствения продукт Kineret 100 mg/0,67 
ml, (INN Anakinra). 

Осигурен оперативен резерв от лекарс-
твени продукти прилагани за лечение 
на системен възпалителен отговор и 
протромботични състояния, възник-
нали в следствие на COVID-19 при хос-
питализирани пациенти. 

След сключването на договорите за за-
купуването на изброените лекарствени 
продукти, мярката може да се отчете 
като изпълнена: 

Paxlovid (PF07321332; Ritonavir) 

 

Evusheld 150 mg + 150 mg solution for 
injection (INN Tixagevimab and 
Cilgavimab).  

 

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 
страната – 
100%. 

 

 Осигуряване на 
равен достъп до 
безопасни, ка-
чествени и ефек-
тивни лекарст-
вени продукти 

 

Осигуряване на лекарствени про-
дукти и медицински изделия за ле-
чението на българските граждани 
за заболявания, извън обхвата на 
задължителното здравно осигуря-
ване 

2021 Прилаганe на механизъм по догова-
ряне и сключване на рамкови споразу-
мения за лекарствените продукти оси-
гурявани по реда на Наредба № 34/200 
5 г., за които стойността заплащана от 
бюджета на МЗ, се изчислява чрез гру-
пиране, в което не участват лекарст-
вени продукти на други ПРУ. 

В резултат на проведеното договаряне 
за лекарствените продукти, предназна-
чени за лечение на инфекциозни забо-
лявания (ХИВ инфекция и туберкулоза), 
които отговарят на разпоредбата на чл. 
262, ал. 14 от Закона за лекарствените 

Проведени процедури и сключени до-
говори по реда на ЗОП за осигуряване 
на лекарствени продукти и медицин-
ски изделия за лечението на българс-
ките граждани за заболявания, извън 
задължителното здравно осигуряване. 

2022 г. Създадени ус-
ловия за оси-
гуряване на 
финансова 
стабилност 

Осигуряване на 
устойчива 
среда Склю-
чени рамкови 
споразумения 
за лекарстве-
ните продукти 
осигурявани по 
реда на На-
редба № 
34/2005 г.- раз-
мер на спесте-
ния финансов 
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продукти в хуманната медицина 
(ЗЛПХМ) са сключени рамкови споразу-
мения и е постигнато спестяване на фи-
нансов ресурс на обща стойност 4.33 
млн. лв. по спецификацията за дос-
тавка на лекарствени продукти за 
2023г. по Наредба № 34/2005 г. 

ресурс за 2023г. 
4.33 млн. лв.; 

Сключени дого-
вори за дос-
тавка на лекар-
ствени про-
дукти за 2022г. 
по Наредба № 
34/2005 г . по 
всички обосо-
бени позиции 
от специфика-
цията – 100%.  

 Подобряване на 
фармацевтич-
ните грижи 

Осигуряване на по-добър достъп до 
фармацевтични грижи чрез създа-
ване на Национална аптечна карта  

2020 Със Заповед № РД-01-274/28.06.2022 г. 
на министъра на здравеопазването е 
утвърдена методика за изработване на 
областните аптечни карти. 

Със заповеди на министъра на здраве-
опазването са създадени 28 областни 
комисии, които имат за задача да изра-
ботят съответните областни аптечни 
карти. 

Предстои изработването на областните 
аптечни карти, които да бъдат предста-
вени на министъра на здравеопазва-
нето и които ще послужат за изработ-
ването на националната аптечна карта. 

След представянето на областните ап-
течни карти ще се създаде национална 
комисия за изработването на нацио-
нална аптечна карта. 

2023 Създаден об-
разец и ред, 
по който ще 
се изработват 
областните 
аптечни карти 
в отговор на 
потребнос-
тите на насе-
лението 

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 сис-
тема и способ-
ността ѝ за ефек-
тивна реакция 
при извънредни 
епидемични си-
туации 

Осигуряване на превенция и подк-
репа на медицинския и немеди-
цинския персонал, който посреща 
първи предизвикателствата на гло-
балната пандемична криза, свър-
зана с разпространението на 
COVID-19, чрез осигуряване на до-
пълнително възнаграждение и 
лични предпазни средства. 

2020 г. Реализиране на проект BG05M9OP001-
1.099-0001 „Подкрепа на работещи в 
системата на здравеопазването в усло-
вия на заплаха за общественото здраве 
от COVID-19”, финансиран по Опера-
тивна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г. 

Изплатени са допълнителни възнаг-
раждения на медицинския и немеди-
цинския персонал от болнични ле-
чебни заведения, медико-диагнос-
тични лаборатории, регионални 
здравни инспекции(РЗИ), центрове за 
спешна медицинска помощ (ЦСМП), 
центрове за психично здраве (ЦПЗ), На-
ционалният център по заразни и пара-
зитни болести (НЦЗПБ), здравни меди-
атори, осъществявали активна работа 
на първа линия в условията на COVID-

Разработване на уеб базирана диги-
тална апликация за обучение на меди-
цински персонал по отношение на ди-
агностиката и лечението на COVID-19  

Март  
2023 г. 

ОП РЧР –  
237,8  млн. 
лв. 

Пряко изло-
жени на риск от 
заразяване с 
COVID-19  -  
Целева стой-
ност: 23 000; 

Текуща стой-
ност към 
31.10.2022 г. - 
43 078  

Подкрепени 
служители, 
пряко изло-
жени на риск от 
заразяване с 
COVID-19 със 
запазена зае-
тост – Целева 
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19, на стойност 237  млн. лв. за 161 792 
бр. възнаграждения. 

Целевите стойности на индикаторите 
по проекта за преизпълнени: 

Заети лица, пряко изложени на риск от 
заразяване с COVID-19  - 43 078 

Подкрепени служители, пряко изложе-
ни на риск от заразяване с COVID-19 
със запазена зае-тост – 43 078 

 

Доставени са еднократни предпазни  
маски за лечебните заведения и 
НЦЗПБ, РЗИ И ЦСМП и предпазни 
маски тип респиратори, както и еднок-
ратни защитни гащеризона на обща 
стойност 499 997 лв. 

стойност: 
23 000; 

Текуща стой-
ност към 
31.10.2022 г. - 
43 078 

Брой обучени 
лица чрез диги-
талната аплика-
ция 

Целева стой-
ност – 4 000  

 Подобряване ус-
тойчивостта на 
здравната сис-
тема и способ-
ността ѝ за ефек-
тивна реакция 
при извънредни 
епидемични си-
туации 

Осигуряване на допълнителна ме-
дицинска апаратура, защитно об-
лекло и оборудване за нуждите на 
общинските и ведомствените ле-
чебни заведения.  

Април 
2020 г. 

Реализиране на проект BG16RFOP001-
4.003-0001 „Борба с COVID-19“ финан-
сиран по ОПРР 2014 – 2020.  

 

По проекта са доставени 453 бр. апа-
рати за белодробна вентилация; заку-
пени и предадени за експлоатация на 5 
лаборатории в гр. София и страната 6 
бр. машини за автоматична екстракция 
на PCR изследвания за доказване на 
Covid-19 и тестове за детекция и за екс-
тракция GeneFinderTM COVID-19 Plus 
RealAmp kit и ExiPrep Dx viral DNA/RNA 
kit;   

По проекта са доставени на лабора-
торни апарати и Автоматизарана сис-
тема за екстракция и система за PCR 
детекция в реално време с PCR тестове 
за детекция и екстракция. Доставени и 
разпределени са лични предпазни 
средства за медицинския и немеди-
цински персонал от първа линия в бор-
бата с COVID-19 –защитни маски за 
лице, предпазни очила, калцуни, ед-
нократни защитни костюми, и др. ме-
дицински консумативи за нуждите на 
медицинския и немедицинския персо-
нал на първа линия на обща стойност 

Предстои закупуване на лабораторно 
оборудване и Real-Time PCR тестове за 
детекция и Real-Time PCR тестове за ек-
стракция. 

Декември 
2022 г. 

ОПРР – 40.4 
млн. лв. 

 

Брой подкре-
пени обекти в 
системата на 
здравеопазва-
нето с подоб-
ренкапацитет 
за реакция при 
кризи 

Целева стой-
ност: 40; 

Текуща стой-
ност към 
31.10.2022 г. – 
над 88 общин-
ски и държавни 
лечебни заве-
дения.;  

 

Брой доставени 
апарати за бе-
лодробна вен-
тилация 

Целева стой-
ност - 453; 

Текуща стой-
ност към 
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39, 25 млн. лв. Във връзка със закъсне-
ние в изпълнението е удължен срокът 
за приключване.   

31.10.2022 г. – 
453. 

 Изграждане и въ-
веждане на На-
ционална 
здравна инфор-
мационна сис-
тема (НЗИС) 

Повишаване качеството и ефектив-
ността на здравеопазването чрез 
въвеждане на НЗИС и осъществя-
ване на реален достъп на пациента 
до информация за собственото му 
здраве. Съкращаване на времето за 
обслужване на пациенти и граж-
дани, повишаване на качеството на 
административните услуги в здра-
веопазването и съкращаване на фи-
нансовите разходи. Постигане на 
значителна промяна на качеството 
на здравеопазване, чрез използ-
ване на нови здравни технологии в 
областта на електронното здравео-
пазване 

2020 Проектът се изпълнява текущо. 

През месец юли 2020 г. е сключен до-
говор за разработка и внедряване/въ-
веждане на НЗИС. 

Реализирани и внедрени са базови 
функционалности на НЗИС, с които е 
предоставена възможност за достъп до 
електронното медицинско досие, за 
издаване на електронна рецепта (бяла 
и бл. МЗ-НЗОК №5 и 5А) и за издаване 
на направление за медико-диагнос-
тична дейност (бл. МЗ-НЗОК №4 за изс-
ледвания за covid-19). 

Реализирани и внедрени са 15 елект-
ронни административни услуги (ЕАУ), 
по-важните от които са насочени към 
регистрацията на лечебни заведения. 

Реализирани и внедрени са следните 
модули: е-преглед, е-хоспитализация и 
мобилно приложение за достъп на 
гражданите до техните е-досиета. 

Реализирани всички дейности и функ-
ционалности по проекта, в т.ч.: 

е-преглед 

е-хоспитализация 

надграждане на модул е-рецепта с 
жълта и зелена рецепта 

надграждане на модула с ЕАУ 

разработка, надграждане и/или интег-
рация на основни регистри в сектор 
здравеопазване, необходими за рабо-
тата на НЗИС  

осигурена възможност за достъп на ро-
дители до информация за техните деца 

разработена и внедрена система за мо-
ниторинг и контрол в сектор „Здравео-
пазване“ 

м. декем-
ври 2022 г. 

Проектът се 
финансира от 
държавния 
бюджет 
9,9  млн. лв. с 
ДДС  

 

Изградена 
НЗИС 

Гарантиране 
на баланси-
рано геог-
рафско раз-
пределение 
на здрав-
ните работ-
ници 

По-равномерно 
разпределение 
на обучаващите 
институции в 
страната, в които 
се провежда обу-
чение на меди-
цински специа-
листи 

Създаване на условия за по-равно-
мерно разпределение на лечеб-
ните заведения, които могат да 
обучават студенти и специализанти 

 

2021 г. Мярката е изпълнена през 2021 г. При-
ета е Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 8 от 2019 г. за 
изискванията към лечебните заведе-
ния, които извършват обучение на сту-
денти и специализанти, с която са съз-
дадени условия повече лечебни заве-
дения да могат да кандидатстват за по-
лучаване на одобрение за обучение на 
студенти и/или специализанти 

Мярката е изпълнена  2022 г. По-равно-
мерно разп-
ределение на 
обучаващите 
институции, в 
които се про-
вежда обуче-
ние на меди-
цински спе-
циалисти на 
територията 
на страната 

Приета На-
редба за изме-
нение и допъл-
нение на На-
редба № 8 от 
2019 г. за изиск-
ванията към ле-
чебните заведе-
ния, които из-
вършват обуче-
ние на студенти 
и специали-
занти 

Подобря-
ване на дос-
тъпа до 
здравни ус-
луги 

Модернизация 
на системата за 
спешна меди-
цинска помощ 
(СМП) 

Изпълнение на голям инвестицио-
нен проект „Подкрепа за развитие 
на системата за спешна медицин-
ска помощ“ – закупуване на специ-
ализирани превозни средства и 

2018 г. Продължава процесът за избор на из-
пълнители за извършване на строи-
телно-монтажни работи –  ремонт, 
ново строителство и преустройство, 
доставено е цялото медицинско обо-
рудване от недиагностичен тип, меди-

Реализиране на планираните дейности 
по проекта: изпълнение на сключени 
договори за доставка на, оборудване 
от друг тип, изпълнение на СМР, прео-
бявяване на обществена поръчка за за-
купуване на 42 бр. линейки тип В, с по-
вишена проходимост. В процес на 

2023 г. ОПРР 2014-
2020 – 163.5 
млн. лв. 

Население, обх-
ванато от по-
добрените ус-
луги по спешна 
медицинска по-
мощ- 7 245 677; 
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оборудване, изпълнение на строи-
телно монтажни работи (СМР). 

цинско оборудване и медицинска апа-
ратура, доставени и въведени в експ-
лоатация за филиалите за спешна по-
мощ и за спешните отделения на ле-
чебните заведения са хладилници за 
лекарствени средства, доставени са 
358 бр. линейки осигурени с оборуд-
ване и медицинска апаратура за 
спешна медицинска помощ. Успешно 
са завършени строително-ремонтните 
дейности на 27 обекта. 

оценка е процедура за избор на изпъл-
нители за доставка на медицинско 
оборудване и обзавеждане. 

Модернизи-
рани обекти на 
СМП Целева 
стойност -   – 
237 бр.; 

Текуща стой-
ност към 
31.10.2022 г. – 
27 бр 

Закупени сани-
тарни превозни 
средства (ли-
нейки) 

Целева стой-
ност - 400 бр.; 

Текуща стой-
ност към 
31.10.2022 г. – 
358 бр  
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1.1.2 Специфична препоръка 2 

Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички и да засили активните 
политики по отношение на пазара на труда. Да подобри достъпа до работа от разстоя-
ние и да насърчи цифровите умения и равния достъп до образование. Да отстрани недос-
татъците по отношение на адекватността на схемата за минимален доход.  

 Обзор на изпълнението на политиката 

Един от дългосрочните приоритети в политиката по заетостта е свързан с намаляване на 
регионалните различия в заетостта и безработицата. Ефективен инструмент на активната поли-
тика на пазара на труда в тази насока са 28-те Регионални програми за заетост, включени в На-
ционалния план за действие по заетостта (Плана). За тяхното изпълнение през настоящата го-
дина са предвидени допълнителни средства в размер на 48 200 000 лева. Финансирането е от 
държавния бюджет във връзка с преодоляване последиците на пазара на труда вследствие от 
пандемията COVID-19. С цел да се създадат условия за заетост в най-отдалечените от икономи-
ческите центрове райони, работни места са разкрити във всички населени места в съответната 
област, в които има подходящи за тях, регистрирани безработни лица от уязвими групи.  

Средствата за изпълнение на програми и мерки за заетост и обучение, финансирани от 
бюджета за активна политика на пазара на труда, през настоящата година са в размер на 123 
млн. лв., което е с 50 млн. лв. повече в сравнение с 2021 г., което води до засилване на активната 
политика на пазара на труда. 

Приоритетно се изпълняват мерки, насочени към гарантиране на устойчивост на процеса 
на образователна интеграция, намаляване на неравенствата, насърчаване на социалното включ-
ване, мотивация на деца и родители за образование, системна работа с родителите за привли-
чането им като пълноценни участници в образователния процес. Ще продължи изпълнението и 
надграждането на тези политики с цел превенция на отпадането и реинтеграция в образовател-
ната система. По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014–2020 
г. до 2023 г. продължава подкрепата за превенцията на отпадането от училище, включително за 
създаването на равни условия за всички ученици за придобиване на базови дигитални умения и 
качествено обучение по всички учебни предмети и от всички етапи на училищното образование. 
С одобряването от ЕК през м. август 2022 г. на Програма „Образование“ 2021–2027 г. стартираха 
новите проекти и така се гарантира надграждането на постигнатото през предишния период, а 
именно намаляване дела на преждевременно напусналите училище, за придобиване на клю-
чови компетентности за развитие на уменията на 21 век, подкрепа за личностно развитие и раз-
гръщане на потенциала на всяко дете и ученик. За повишаване на приобщаващия характер на 
образованието и обучението с фокус към уязвими групи, включително роми се очаква да стар-
тира процедура „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образо-
вание“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на 
Програма „Образование“. Операцията е от стратегическо значение, като осигурява интервенция 
върху всички участници в образователния училищен процес - ученици, учители, директори и 
други педагогически специалисти, родители, както и непедагогически персонал – образователни 
медиатори, социални работници, помощници на учителя, други заинтересовани страни. 

Изграждането на училищна STEM среда ще се реализира чрез процедура на директно пре-
доставяне на средства с конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестициите всички 
държавни и общински училища в страната. Дейностите ще се изпълняват от съответното дър-
жавно или общинско училище в качеството му на самостоятелен възложител по ЗОП. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 
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През 2022 г. активната политика на пазара на труда се фокусира, както върху трудовата 
интеграция на неравнопоставените групи на пазара на труда, така и върху преодоляване на пос-
ледиците на пазара на труда в следствие от пандемията COVID-19. Основните действия са насо-
чени към подкрепа за включване в заетост и обучение на безработни лица от уязвими групи на 
пазара на труда и разкриване на работни места в отдалечени от икономическите центрове ра-
йони. Полагат се усилия за преодоляване на значителните регионални различия по отношение 
на показателите за заетост и безработица. Същевременно следва да се разработят мерки за по-
добряване на достъпа до работа от разстояние. Не се наблюдава забавяне в изпълнението на 
мерките. 

Всички процедури в областта на образованието се изпълняват в предвидените срокове и 
не са идентифицирани рискове за тяхното изпълнение. Интервенциите по Програма „Образова-
ние“ за подкрепа на всички нива на образованието ще се допълват с инвестициите по ПВУ в мо-
дерна образователна среда. На 20 октомври 2022 г. е обявена първата процедура по НПВУ „Мо-
дернизация на образователната среда“.  

Предстои поетапното обявяване на допълнителни четири процедури, по които ще се изг-
ражда образователна инфраструктура, включително общежития в системата на образованието, 
строителство на нови сгради на училища и детски градини, изграждане на кампуси и изграждане 
на Центрове за високи постижения в Професионалното образование и обучение.  



21 

Табл.: Мерки, адресиращи СП 2 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 
ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели 
за ефект с  
текуща и  

целева  
стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 

(към 31 октомври 2022 г.) 

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

изпълнението ѝ  
(след 31 октомври 2022 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заетост Активна поли-
тика на пазара 
на труда 
Изпълнение на 
НПДЗ 2022 г. , 
включващо: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерки, насо-
чени към включ-
ване в заетост 
на безработни 
младежи до 29-
години 
 
Интегриране на 
продължително 
безработни и 
икономически 
неактивни лица 
в заетост 
 
Повишаване на 
заетостта, нама-
ляване на безра-
ботицата и пови-
шаване на ка-
чеството на ра-
ботната сила в 
регионите 

Програми и мерки за насърчаване 
създаването на заетост на групи в 
неравностойно положение на па-
зара 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 продъл-
жително безработни лица 
 
Регионални програми за заетост 

Април 
2022 г.  

НПДЗ 2022 г., приет от МС с Решение 
№ 265 от 26.04.2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устройване на пазара на труда на без-
работни младежи до 29 години. 
 
 
 
 
 
Устройване на пазара на труда на про-
дължително безработни и икономи-
чески неактивни лица. 
 
 
 
 
Одобрени 28 Регионални програми за 
заетост, изпълнявани с финансови 
средства от ДБ. 

Изпълнение на мерките и програмите, 
включени в плана, финансирани със 
средства от държавния бюджет(ДБ) 

Декември 
2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декември 
2022 г. 
 
 
 
 
 
Декември 
2022 г. 
 
 
 
 
 

Декември 
2022 г. 

 

123 млн. 
лева, от тях: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 667 136 лв. 
(63,6 %) 
 
 
 
 
 
7 562 481 лв. 
(72,6 %) 
 
 
 
 
 

27 471 537 лв. 
(56.3 %) 

 

. 

 

7 344 заети и 
безработни 
лица, включени 
в обучение за 
възрастни 
(68.7%) 
 
25 714 наети 
лица по прог-
рами и мерки 
за субсидирана 
заетост (15.7% 
над целевата 
стойност) 
 
730 безработни 
младежи до 29 
години, вклю-
чени в заетост 
(39.3%) 
 
1 086 продъл-
жително безра-
ботни лица, 
включени в зае-
тост (70.2%) 
 
 
9 672 лица, 
включени в зае-
тост (14.6% зае-
тост над целе-
вата стойност) 
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Подобря-
ване на дос-
тъпа до ра-
бота от разс-
тояние и на-
сърчаване 
на цифро-
вите умения 
и равния 
достъп до 
образова-
ние 

 

Процедура „Раз-
витие на диги-
талните умения“ 
BG05M9OP001-
1.128, 

ОП РЧР 2014-
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедурата се изпълнява в два 
компонента, като Компонент 1 е на-
сочен към разработване на единен 
методологически инструментариум, 
който да осигури единен подход в 
изпълнението на дейностите по 
Компонент 2. Инструментариумът е 
разработен през 2021 г. от екип екс-
перти и изследователи в областта на 
обучението и информационните 
технологии. 

Компонент 2 от процедурата се осъ-
ществява чрез 7 проекти, изпълня-
вани от национално представител-
ните организации на социалните 
партньори. Всички проекти прилагат 
единния методологически инстру-
ментариум, разработен по Компо-
нент 1, и включват следните дей-
ности: 

Изследване и анализ на потребнос-
тите от дигитални умения по иконо-
мически 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 работ-
ната сила по сектори; 

Разработване, пилотно тестване и 
адаптиране на учебно съдържание и 
учебни програми за неформално 
обучение за развитие на специ-
фични дигитални умения 

 

 

 

 

 

2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процес на осъществяване са дейнос-
тите за изследване и анализ на иконо-
мическите сектори за установяване на 
потребностите от дигитални умения по 
ключови професии и длъжности 

Процедурата се изпълнява в два ком-
понента, като Компонент 1 е насочен 
към разработване на единен методо-
логически инструментариум, който да 
осигури единен подход в изпълнени-
ето на дейностите по Компонент 2. Ин-
струментариумът 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 диги-
тални умения 

 

 

 

В процес на осъществяване са дейнос-
тите за изследване и анализ на иконо-
мическите сектори за установяване на 
потребностите от дигитални умения по 
ключови професии и длъжности. 

Всички бенефициенти са приключили 
работа по дейност 1 „Изследване и 
анализ на потребностите от дигитални 
умения по икономически сектори въз 
основа на разработената по Компонент 
1 на процедура „Развитие на дигитал-
ните умения“ Методология за устано-
вяване състоянието и потребностите от 
развитие на дигитални умения по ико-
номически сектори до края на май 
2022г. 

Дейност 2 „Разработване, тестване и 
валидиране на унифицирани профили 
за дигитални умения по ключови 
длъжности и/или професии, съгласно 
НКПД 2011“ е приключена към края на 
октомври 2022г. от по- голямата част от 
бенефициентите.  

Дейност 3 „Тестване на текущите уме-
ния на работната сила по сектори с раз-
работени за целта инструменти за 
оценка на дигитални компетенции.“ е в 
процес на изпълнение. 

Постигнати са следните индикатори: 

87 са обучените лица по програми за 
неформално обучение за развитие на 
специфични дигитални умения, според 
изискванията за професия/длъжност; 

430 предприятия са получили подк-
репа; 

7 са  разработените и приети секторни 
квалификационни рамки за развитие 
на дигитални умения; 

29 са разработените и тествани препо-
ръчителни програми за неформално 
обучение за развитие на специфични 
дигитални умения; 

87 са тестваните за текущи дигитални 
умения лица; 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операцията 
ще допри-
несе за опре-
делянето на 
специфич-
ните нива на 
дигитални 
умения, не-
обходими на 
заетите лица, 
и ще подпо-
могне придо-
биването на 
специфични 
за отделни 
професии и 
сектори диги-
тални умения 
чрез разра-
ботването и 
тестването на 
профили, сек-
торни рамки, 
учебно съ-
държание и 
др. 

Операцията е 
с общ бю-
джет от 14 
млн. лв., съ-
финансиран 
от ЕСФ и НБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подкрепата по 
операцията се 
очаква да 
включи 3 600 
заети лица в 
проектните 
дейности и да 
подкрепи 700 
предприятия, 
които да въве-
дат нови сис-
теми, практики 
и инструменти 
за развитие на 
човешките ре-
сурси, в част-
ност за повиша-
ване адекват-
ността на диги-
талните уме-
ния.  
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Подобряване на 
достъпа до об-
разование и ра-
бота за хората с 
увреждания 
чрез предоста-
вяне на възмож-
ности за изграж-
дане на дос-
тъпна среда 

Реализиране на Национална прог-
рама за достъпна жилищна среда и 
лична мобилност, съгласно 56, ал. 1 
от Закона за хората с увреждания, за 
изграждане на достъпна среда в съ-
ществуващи жилищни сгради и при-
лежащите им пространства за хора с 
увреждания и осигуряване на лична 
мобилност за тяхното социално при-
общаване, като се отчитат и специ-
фичните им потребности. 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнението на Програмата се осъ-
ществява на проектен принцип, еже-
годно в рамките на одобрените бю-
джетни средства за съответната го-
дина. 

Програмата се реализира в два компо-
нента, както следва: 

Включени са 1526 заети, включително 
самостоятелно заети; 

Разработени са 6 инструменти за тест-
ване на текущите дигитални умения на 
работната сила по сектори; 

Разработени са 293 профили за диги-
тални компетенции по ключови профе-
сии/длъжности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декември 
2022 г. 
ежегодна  

 

 

Създаване на 
условия за 
водене на не-
зависим жи-
вот, в част-
ност за дос-
тъп до работа 
и образова-
ние, чрез 
осигурената 
достъпна жи-
лищна среда 
и лична мо-
билност за 
хората с 
трайни ув-
реждания.  

 

 

Бюджетен 
ефект: 
2,5 млн. лв. 
за 2022 г. 

Общата стой-
ност на сред-
ствата за фи-
нансиране на 
одобрените 
проектни 
дейности за 
изпълнение 
на мярката са 
в размер на 
2 498 950,63 
лв., или 99,96 
%  от  общата 
целева стой-
ност за целия 
период на из-
пълнение на 
мярката. 

 

 

Целева стой-
ност: 

брой финанси-
рани проекти – 
70 за 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

През отчетния 
период  са 
одобрени за 
финансиране 
общо 66 про-
екти, съответно 
58 по Компо-
нент 1 „Дос-
тъпна жилищна 
среда” и 8 по 
Компонент 2 
„Лична мобил-
ност” от Прог-
рамата, с което 
е постигната на 
91 %  общата 
целева стой-
ност за целия 
период на из-
пълнение на 
мярката. 
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1. Компонент 1 „Достъпна жилищна 
среда” – за финансиране изпълнението 
на инвестиционни проекти за изграж-
дане на достъпна среда в съществу-
ващи жилищни сгради и прилежащите 
им пространства, която се ползва без-
възмездно и по нестопански начин; 

2. Компонент 2 „Лична мобилност” – за 
финансиране на дейности за осигуря-
ване на личната мобилност на човек с 
трайно увреждане съобразно функцио-
налния дефицит и потребности. 

 

Във връзка с изпълнението на Нацио-
налната програма за достъпна жи-
лищна среда и лична мобилност през 
2021 г. по Компонент 1 „Достъпна жи-
лищна 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 стойност на дого-
ворите 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 мо-
билност“ са одобрени 5 проектни 
предложения на обща стойност 19 
979,90 лв. 

Към април 2022 г. е осъществена про-
мяна на Програмата за подобряване на 
реда, условията и процедурите за кан-
дидатстване, изпълнение, отчитане и 
разплащане на финансовите средства 
за осигуряване на необходимата пуб-
лична подкрепа за изграждане на дос-
тъпна жилищна среда и за предоста-
вяне на алтернативи пред личната мо-
билност за хората с трайни уврежда-
ния.  

През отчетния период е обявена про-
цедура за набиране на проектни пред-
ложения по двата компонента от Прог-
рамата.  

Осъществено е разглеждане, оценя-
ване, класиране и одобряване на про-
ектните предложения на кандидатите, 
обект на Програма, както и прилагане 

 

 

 

 

Администриране на дейностите по 
Програмата – осъществяване на орга-
низация, координация и оперативен 
контрол. 

 

Изпълнение на Национална програма 
за достъпна жилищна среда и лична 
мобилност.  

Реализиране на одобрените проектни 
дейности и тяхното финансиране. 

Наблюдение и контрол по изпълнени-
ето на финансираните дейности. 
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на механизмите за сключване на дого-
вори за изпълнение, финансиране и от-
читане на изпълнените дейности по тях 
и за контрол върху разходването на 
одобрените бюджетни средства. 

Осигуряване 
на подхо-
дяща соци-
ална зак-
рила и ос-
новни ус-
луги за 
всички и за-
силване на 
активните 
политики по 
отношение 
на пазара на 
труда 

Проект „C1I3 
Предоставяне на 
обучения за ди-
гитални умения 
и създаване на 
платформа за 
обучение на 
възрастни“, 

Национален 
план за възста-
новяване и ус-
тойчивост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът ще се изпълнява в два 
компонента: 

Компонент 1: Национална вирту-
ална платформа за електронно обу-
чение  

Компонент 2: Обучения на работ-
ната сила за дигитални умения и 
компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очаквано 
стартиране 
през  

2022  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартиране на проект „Обучения за 
цифрови умения и изграждане на на-
ционална онлайн платформа за обуче-
ние на възрастни“ от Националният 
план за възстановяване и устойчивост. 

Разработени са учебни програми прог-
рама за обучение за базово и средно 
ниво на общи дигитални умения в съ-
ответствие с европейска-та рамка за 
дигитални компетенции (нива 1-2 от 
Digcomp 2.1) и допълни-телен модул  
за обучение за публични дигитални ус-
луги; Разработват се технически специ-
фикации за изграждане и разработ-
ване на виртуална платформа за елект-
ронно обучение.  

Предстои назначаване на експерт по 
информационни технологии, който ще 
наблюдава процеса на разработване 
на функционалностите на платфор-
мата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компонент 1 

Дейност 1 - Изграждане и развитие на 
виртуална платформа за електронно 
обучение, до края на годината трябва 
да бъде подготвено и обработено 
обявление за обществена поръчка с 
предмет "Изграждане и разработване 
на виртуална платформа за електронно 
обучение". 

Дейност 2 - Разработка на методики и 
електронно съдържание  

Дейност 3 - Провеждане на обучения 
за обучители  

Дейност 4 – Изграждане и администри-
ране на системна среда 

Дейност 5 - Изграждане на мрежа от 
дигитални клубове 

 

Компонент 2 

Дейност 1 - Провеждане на обучения 
за базови дигитални умения, предстои 
да бъдат разработени единни ресурси 
за обучение и инструменти за оценка 

Предстои провеждане на обучения за 
регистрирани безработни лица и заети 
лица за базово и/или средно равнище 
на дигитални умения и компетенции 

 

 

 

 

 

 

юни 2026г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработена и 
внедрена вир-
туална плат-
форма за елект-
ронно обучение 
на възрастни 
(лица над 16 г.); 
разработени 
най-малко 100 
онлайн курсове 
за обучение и 
50 електронни 
ресурси за са-
мостоятелно 
учене; обучени 
най-малко 3 
708 преподава-
тели от обуча-
ващите органи-
зации за пре-
доставяне на 
онлайн обуче-
ние. Създа-
дени/ адапти-
рани 760 диги-
тални клубове 
на територията 
на страната и 
оборудвани със 
съвременна 
техника и дос-
тъп до интер-
нет; обучени 
най-малко 1 
520 наставници 
от дигиталните 
клубове  

500 000 безра-
ботни и заети 
лица, включени 
в обучение за 
базово и/или 
средно рав-
нище на диги-
тални умения  
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Осигуряване на 
финансова подк-
репа за хората с 
увреждания, оп-
ределена и акту-
ализирана 
спрямо динами-
чен монетарен 
показател като 
линията на бед-
ност, целящо по-
добряване на 
финансовото им 
положение 

 

 

 

 

Предоставяне на месечна финан-
сова подкрепа и целеви помощи по 
реда на Закона за хората с уврежда-
ния. 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 

 

 

 

 

Изготвяне на индивидуална оценка на 
потребностите на хората с увреждания 
по реда на Закона за хората с уврежда-
ния. 

Въз основа на заключенията от оцен-
ката се определят видовете финансова 
подкрепа по реда на закона. 

Осъществяване на дейности по отпус-
кане, изплащане, изменяне, спиране, 
прекратяване и възобновяване на фи-
нансовата подкрепа, по реда и услови-
ята, определени с Правилника за при-
лагането на Закона за хората с увреж-
дания. 

Считано от 01.07.2022 г. се прилага нов 
механизъм за финансиране и предос-
тавяне на помощни средства, приспо-
собления, съоръжения и медицински 
изделия за хората с увреждания, съот-
ветно в системата на НЗОК. 

 

 

 

 

 

 

 

Обезпечаване реализирането на пра-
вото на финансова подкрепа за хората 
с увреждания (съгласно чл. 68 от За-
кона за хората с увреждания) чрез осъ-
ществяване на дейности по отпускане, 
изплащане, изменяне, спиране, прек-
ратяване и възобновяване на финансо-
вата подкрепа, съобразно потребнос-
тите на хората с увреждания, устано-
вени на база на индивидуално оценя-
ване съответно по линия на АСП. 

Посочените административни произ-
водства и заложени процедури се из-
вършват за периода от 01.01.2022 г. до 
края на периода на изпълнение на 
мярката. 

 

 

 

 

 

 

 

декември 
2022 г. 
ежегодна 

 

 

 

 

Социално 
приобщаване 
на хората с 
увреждания 
чрез предос-
тавяне на фи-
нансова под-
крепа, пред-
назначена за 
компенси-
ране на раз-
ходите, свър-
зани с прео-
доляване на 
затруднени-
ята, предиз-
викани от 
вида и сте-
пента на ув-
реждане. 

 

Бюджетен 
ефект: 
522,3 млн. лв. 
за 2022 г. 

 

Към 
30.09.2022 г. 
изразходва-
ните средства 
за финанси-
ране на мяр-
ката общо са 
в размер на 
382,4 млн. лв. 
(вкл. със съ-
ответните 
трансфери от 
НЗОК към 
АСП за фи-
нансиране на 
целевата по-

100 000 безра-
ботни и заети 
лица с валиди-
рани дигитални 
умения на ба-
зово и/или 
средно рав-
нище, придо-
бити чрез не-
формално обу-
чение или са-
мостоятелно 
учене  

Целева стой-
ност – средно-
месечен брой 
лица с трайни 
увреждания – 
672 000 за 
2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Към 
30.09.2022г. на 
653 135 средно-
месечен брой 
лица с трайни 
увреждания е 
осигурена ме-
сечна финан-
сова подкрепа 
и на 7 267 сред-
номесечен 
брой лица с ув-
реждания са 
осигурени це-
леви помощи (в 
т.ч. за осигуря-
ване на по-
мощни средс-
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мощ за осигу-
ряване на по-
мощни сред-
ства, приспо-
собления и 
съоръжения 
за хората с 
увреждания), 
което състав-
лява 73 % от 
общата це-
лева стойност 
за целия пе-
риод на из-
пълнение на 
мярката. 

 

тва, приспособ-
ления, съоръ-
жения и меди-
цински изделия 
– 5 818; за по-
купка на лично 
моторно пре-
возно средство 
– на 2 лица; за 
приспособя-
ване на жи-
лище  - на 7 
лица; за балне-
олечение и/или 
рехабилитаци-
онни услуги – 
на 2 248 лица и 
за наем на об-
щинско жи-
лище – на 1 128 
лица).  

В процентно съ-
отношение 
спрямо общата 
целева стой-
ност за периода 
на изпълнение 
на мярката се 
наблюдава пре-
изпълнение . 

 

Предучи-
лищно обра-
зование 

 

Задължително 
предучилищно 
образование за 
4-годишни 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, надст-
рояване 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 четиригодиш-
ните деца. Предоставянето на предучи-
лищно образование на 4-годишни деца 
се осъществява само в детски градини 
(ДГ). Училищата могат да създават под-
готвителни групи за четиригодишни 
деца само ако съответната община 
няма ДГ. Ако предучилищното образо-
вание се извършва в подготвителната 
група на училището, трябва да се спаз-
ват същите държавни образователни 
стандарти, които се прилагат за детс-
ките градини 

До началото на учебната 2023–2024 г. 
общините са задължени да създадат 
необходимите условия за осъществя-
ване на задължителното предучи-
лищно образование на децата от 4-го-
дишна възраст. 

По Инвестиционен проект 2 „Модерни-
зация на образователна инфраструк-
тура“ от НПВУ е предвидено изгражда-
нето на не по-малко от 8 нови детски 
градини и ремонт на минимум 57 дет-
ски градини за постигането на цялос-
тен обновен облик.  

 

2024 г. Повишаване 
на обхвата и 
качеството в 
предучилищ-
ното образо-
вание, пред-
вид неговата 
базисна зна-
чимост за 
постигане на 
по-високи об-
разователни 
резултати 

Брой деца на 4-
годишна въз-
раст, включени 
в предучи-
лищно образо-
вание   

Дял на обхвана-
тите в предучи-
лищното  въз-
питание и под-
готовка деца на 
възраст от 4 г. 
до постъпване в 
първи клас - за-
ложена е це-
лева стойност 
90,6% за 2022 г. 
Последните 
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данни за този 
показател, пуб-
ликувани в Ев-
ростат, са за 
2020 г. с дос-
тигна стойност 
82,4%.   

 Отпадане на так-
сите за всички 
детски градини 

Приемане на промени в ЗКПО, с ко-
ито трябва да се осигури цялостното 
отпадане на таксите за всички деца 
в детските градини. 

2022 г. Към началото на 2022 г. се заплащат 
такси за децата в детските градини 

Въведено от 01.04.2022 г. пълно повсе-
местно отпадане на таксите за държав-
ните и общинските детски градини в 
страната, което играе допълнителна 
роля за повишаване на обхвата на де-
цата от 4 години в предучилищното об-
разование до постъпване в първи клас. 

 

2022 г. Разширен об-
хват и подоб-
рена преду-
чилищна под-
готовка като 
предпоставки 
за намаля-
ване на отпа-
дането от 
училище и за-
силване на 
мотивацията 
за посеще-
ние.  

Брой деца в 
детски градини 

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 ра-
бота на всички 
отговорни инс-
титуции за мак-
симално обхва-
щане в образо-
вателната сис-
тема  

 2018 г. Подкрепени са екипите за обхват в 
дейностите по подбор и прилагане на 
мерките за обхващането и включва-
нето на децата и учениците в задължи-
телна предучилищна и училищна въз-
раст.  

Предоставяне на средства за команди-
роване, комуникационни и админист-
ративни разходи за членовете на еки-
пите от училищата, детските градини и 
от останалите институции, включени в 
екипите за обхват; Взаимодействие на 
образователните институции с родите-
лите за обхващане и включване в обра-
зование на децата и учениците в за-
дължителна предучилищна и учи-
лищна възраст; Намаляване относител-
ния дял на необхванатите деца и уче-
ници в задължителна предучилищна и 
училищна възраст вследствие дейнос-
тите на екипите –  

В резултат на дейностите по Меха-
низма броят на децата и учениците, 
върнати в детска градина и в училище 
от екипите за обхват към началото на 
втория срок за учебната 2021 – 2022 го-
дина е 11 544.  

Изпълнение на №100/08.06.2018 г., 
изм. и доп. с ПМС № 259/14.10 2019 г. 
Продължават дейностите за привли-
чане и образователно подпомагане на 
децата и ученици от уязвими групи, 
включително роми, и за такива, чийто 
майчин език е различен от българския, 
за приобщаване и мотивиране на ро-
дителите, които имат слабо развито от-
ношение към образованието, с цел 
разширяване на обхвата и намаляване 
на отпадащите от образователната сис-
тема. 

По Национална програма „Заедно за 
всяко дете“ за 2022 г. са утвърдени 
списъци за предоставяне на средства 
на бенефициентите - училища, детски 
градини, регионални управления на 
образованието. Предстои финанси-
ране. 

ежегодно Намален 
брой на де-
цата и учени-
ците, които 
не са обхва-
нати и за ко-
ито има риск 
от отпадане  

Прогнозен 
бюджет –         
3 090 000 лв. 

 

-Брой на децата 
и учениците, 
върнати в дет-
ска гра-
дина/училище 
– 8 700 за учеб-
ната 
2021/2022 г. 

 

-Брой отпад-
нали деца/уче-
ници – 57 287 
към 
05.11.2021 г. 
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По Национална програма „Заедно за 
всяко дете“ 2021 - Реализирани са 5010 
посещения на адрес, проведени са 
1957 срещи с родителите на деца/уче-
ници в риск и/или отпаднали от обра-
зователната система. В резултат от ра-
ботата на екипите за обхват от институ-
циите са върнати в образователната 
система 997 деца и ученици в задъл-
жителна предучилищна и училищна 
възраст. 

Повишаване 
на приобща-
ващия ха-
рактер на 
образовани-
ето и обуче-
нието с фо-
кус към уяз-
вими групи, 
включи-
телно роми 

Подкрепа за 
личностно раз-
витие  

 

Изпълнение на  процедура 
BG05M2OP001-5.001 „Равен достъп 
до училищно образование в услови-
ята на кризи“ по ОПНОИР 

 

2021 г. В процес на изпълнение. Закупуване на технически средства за 
педагогически специалисти и ученици; 
Обучение на ученици, вкл. от уязвими 
групи; Обучение на образователни ме-
диатори и родители; Подкрепа за на-
ваксване на изоставане.  

 

2023 г. да се проти-
водейства на 
риска от от-
падане  

Размер на 
безвъзмез-
дна финан-
сова помощ 
(БФП): 109 
млн. лв. 

Целева стой-
ност: Брой учас-
тници, придо-
били умения за 
обучение от 
разстояние- 210 
000 бр. 

Към отчетния 
период: Брой 
участници, при-
добили умения 
за обучение от 
разстояние - 44 
775 

Целева стой-
ност:Брой учас-
тници с осигу-
рен достъп до 
обучение от 
разстояние в 
електронна 
среда- 140 000 
бр. 

Към отчетния 
период: Брой 
участници с 
осигурен дос-
тъп до обуче-
ние от разстоя-
ние в елект-
ронна среда- 39 
987 

Дейностите са в 
процес на из-
пълнение и не е 
отчетена те-
куща стойност 
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 Подкрепа за 
личностно раз-
витие  

 

Осигуряване на обща и допълни-
телна подкрепа за личностно разви-
тие на децата и учениците в систе-
мата на предучилищното и училищ-
ното образование 

2020 г. Реализирани са дейности за осигуря-
ване на условия и ресурси за изграж-
дане на подкрепяща среда в ДГ и учи-
лищата за осъществяване на обща и на 
допълнителна подкрепа за личностно 
развитие на деца и ученици. 

Осигурена е подкрепяща среда в детс-
ките градини и училища или от регио-
налните центрове за подкрепа на про-
цеса на  приобщаващо образование на 
общо 24 986 деца и ученици в систе-
мата на предучилищното и училищ-
ното образование и обучение, от които 
18 920 в училища и 6066 в  детски гра-
дини. 

Осигуряване на подкрепа, с оглед ра-
вен достъп до качествено образование 
и личностно развитие на учениците. 

По Национална програма „Предоста-
вяне на съвременни условия за работа 
на децата и учениците в Центровете за 
подкрепа на личностното развитие 
(ЦПЛР)“ 2022 са оценени и класирани 
58 проектни предложения за изграж-
дане на съвременни кабинети за ра-
бота на децата и учениците в различни 
направления – науки, технологии, из-
куства, спорт, както и за логопедична 
работа. 

2022 г. Подпомагане 
на децата и 
учениците в 
тяхното лич-
ностно разви-
тие 

 

- Брой деца/ 
ученици  в сис-
темата на пре-
дучилищното и 
училищното об-
разование, на 
които е предос-
тавена подк-
репа за личнос-
тно развитие- 
целевата стой-
ност е 48 267. 

Текущата стой-
ност към мо-
мента е: 39 774. 

 Подкрепа за 
личностно раз-
витие  

 

Процедура BG05M2OP001-2.011 
„Подкрепа за успех“ по ОПНОИР 

2019 г.  Процедурата е в процес на изпълне-
ние. 

Разработен  инструментариум (15 
броя) за ранно идентифициране на 
ученици в риск от преждевременно на-
пускане на образователната система   

Изработване на инструментариум за 
ранно идентифициране на ученици в 
риск от преждевременно напускане на 
образователната система; Обучения на 
педагогическите специалисти за прила-
гане на инструментариума; Допълни-
телно обучение по учебни предмети за 
превенция на обучителни затруднения;  

Допълнителни обучения във втори 
гимназиален етап за преодоляване на 
пропуски с цел успешно полагане на 
държавни зрелостни изпити; Занима-
ния по интереси за стимулиране на 
творческите изяви и за повишаване на 
мотивацията за учене; Кариерно ори-
ентиране на учениците; Допълнителни 
обучения от маргинализирани общ-
ности за преодоляване на пропуски по-
ради кризата от COVID-19 и целенасо-
чена работа с родителите им за нама-
ляване на риска от преждевременно 
напускане на образователната система 

2022 г.  Подпомогне 
равният дос-
тъп до качес-
твено образо-
вание и по-
пълното обх-
ващане на 
учениците в 
училищното 
образование; 
Намаляване  
дела на 
преждевре-
менно напус-
налите обра-
зователната 
система  

Размер на 
БФП: 
 14
0 923 697,44 
лв. 

Училища, пред-
лагащи дей-
ности за пови-
шаване на мо-
тивацията за 
учене- Целева 
стойност: 1 500 
бр. 

Текуща стой-
ност: 1 868 

Брой ученици, 
обхванати от 
дейности по ка-
риерно ориен-
тиране- 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: 191  484 

Деца, ученици 
и младежи от 
маргинализи-
рани общности 
участващи в 
мерки за обра-
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зователна ин-
теграция и ре-
интеграция- Це-
лева стойност: 
32 898 бр. 

Текуща стой-
ност: 26 814 

 Подкрепа за 
личностно раз-
витие  

 

Процедура „Обща и допълнителна 
подкрепа за личностно развитие в 
училищното образование“ по Прог-
рама „Образование“ 2021-2027 г.  

2022 г. Обявена за кандидатстване  
BG05SFPR001-1.001 „Обща и допълни-
телна подкрепа за личностно развитие 
в училищното образование“ с краен 
срок до 30.11.2022 г. 

Дейностите са насочени към обща под-
крепа за личностно развитие за достъп 
и трайно приобщаване на  учениците в 
училищното образование 

Допълнителна подкрепа за личностно 
развитие на ученици със СОП, в риск, с 
хронични заболявания и изявени 
дарби за трайно приобщаване в учи-
лищното образование 

Повишаване квалификацията на педа-
гогическите специалисти, вкл. нови в 
системата учители, и експерти от РУО, 
за осъществяване на обща и допълни-
телна подкрепа  за личностно разви-
тие, вкл. социално-емоционалното 
учене в класните стаи, както и  обуче-
ния на непедагогическия персонал, 
вкл. образователни медиатори и соци-
ални  работници за подпомагане на 
обучението, в съответствие с утвър-
дени програми за професионалното и 
кариерното им развитие 

 Интензивна работа с родители на ниво 
училище за формиране на положи-
телни  нагласи към образованието  

 

2027 г. Изпълнени-
ето на дей-
ностите ще 
допринесе за 
прилагането 
на Европейс-
ката гаранция 
за децата и 
борба с детс-
ката бедност 

Общ бюджет: 
151 123 000 
лв. 

Целева стой-
ност: брой на 
ученици, полу-
чили допълни-
телна подкрепа 
на възраст под 
18 години – 96 
279, до края на 
2024 г. – 38 511 

 

Целева стой-
ност: Брой деца 
и ученици от 
уязвими групи с 
подобрени об-
разователни 
резултати след 
1 година учас-
тие в операци-
ята – 86 651 

 Достъпна архи-
тектурна среда 

Осигуряване на свободен достъп на 
хора с увреждания и със специални 
образователни потребности (СОП) 
до сградите за обществено обслуж-
ване, предназначени за образова-
ние, като се създаде достъпна архи-
тектурна среда  

2016 г. Осигуряване на свободен достъп до 
образование на деца и ученици със 
СОП чрез изграждане на достъпна ар-
хитектурна среда като част от нужната 
подкрепа за тяхното обучение.  

Изпълнение на дейности по Нацио-
нална програма „Осигуряване на съв-
ременна, сигурна и достъпна образова-
телна среда " за 2022 г., Модул 6 "Съз-
даване на достъпна архитектурна 
среда"- одобрен от министъра на обра-
зованието и науката списък с 28 обра-
зователни институции с дейности по 
модула. Одобрени са за финансиране 
21 строително-монтажни работи за 

ежегодно Осигурен сво-
боден достъп 
до образова-
ние на деца и 
ученици със 
СОП  

Брой извър-
шени строи-
телно мон-
тажни работи; 

Брой доставени 
и монтирани 
съоръжения  
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създаване на достъпна среда и 13 съо-
ръжения, като общата стойност одоб-
рена по модула е 693 000 лв. 

 Подкрепа за 
деца и ученици 
със СОП, деца с 
поведенчески 
проблеми и та-
кива с изявени 
дарби 

 

Изпълнение на процедура „Подк-
репа за приобщаващо образование“ 
по ОПНОИР 

2020 г. Процедурата е в процес на изпълне-
ние. 

С изпълняваните дейности се подкрепя 
приобщаващото образование на деца 
и ученици, разработване на специали-
зирани дидактически материали за ра-
бота с деца и ученици със СОП, с хро-
нични заболявания, в риск, и с изявени 
дарби. Специализирани обучения на 
екипите за подкрепа за личностно раз-
витие за предоставяне на допълни-
телна подкрепа, закупуване на оборуд-
ване за допълнителна подкрепа  

2023 г. Осигуряване 
на по-високо 
качество и 
по-добър 
достъп до об-
разование на 
деца и уче-
ници със 
СОП, с хро-
нични забо-
лявания, в 
риск, и с изя-
вени дарби  

Размер на 
БФП: 31 млн. 
лв. 

 

Деца и ученици 
със СОП вклю-
чени в дей-
ности- Целева 
стойност 4 100 

Текуща стой-
ност:   3  229; 

Целева стой-
ност: Брой под-
крепени детски 
градини 220; 

Текуща стой-
ност: 160 

Брой подкре-
пени училища 
430; Текуща 
стойност: 302 

 Подкрепа на 
ученици от уяз-
вими групи за 
кандидатстване 
във висши учи-
лища; 

Подкрепа на 
обучението на 
студенти, докто-
ранти и специа-
лизанти от уяз-
вими групи. 

Изпълнение на процедура „Подк-
репа на уязвими групи за достъп до 
висше образование“ по ОПНОИР 

2022 г.  Изпълнението на процедурата стар-
тира м. август- септември 2022 г. 

Идентифициране и мотивиране на 
представителите на целевите групи за 
завършване на средно образование и 
продължаване на образованието във 
висше училище, включително работа с 
родителите на учениците от уязвимите 
групи.  

2023 г. Осигуряване 
на достъп до 
висше обра-
зование за 
ученици от 
уязвими 
групи. Подк-
репа за обу-
чението на 
студенти от 
уязвими 
групи  

Подкрепа на 
образова-
телни медиа-
тори за при-
добиване на 
висше обра-
зование с пе-
дагогически 
профил. 

Размер на 
БФП: 7  млн. 
лв. 

Целева стой-
ност: Лица от 
уязвими групи, 
включени в 
дейности по 
операцията – 
5 369 бр. 

Целева стой-
ност: Образова-
телни медиа-
тори и/или по-
мощник на учи-
теля – 370 бр. 

Целева стой-
ност: Родители 
на ученици от 
уязвими групи 
във втори гим-
назиален етап – 
4 131 бр. 
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 Повишаване на 
професионал-
ните компетент-
ности на учите-
лите, директо-
рите, и другите 
педагогически 
специалисти за 
работа в мулти-
културна среда  

 

Изпълнение на процедура 
BG05M2OP001- 3.017 „Повишаване 
на капацитета на педагогическите 
специалисти за работа в мултикул-
турна среда“ по ОПНОИР 

2020 г. Процедурата е в процес на изпълне-
ние. 

Сключени са 19 договора, бенефици-
енти – НПО;. 

Разработени са и актуализирани стра-
тегии, планове, програми, анализи, 
препоръки, компетентностни профили 
и др. на образователната институция за 
работа в мултикултурна среда, според 
идентифицираните нужди. 

Провеждане на краткосрочни обучения 
на педагогически специалисти и дирек-
тори за работа в мултикултурна обра-
зователна среда.  

Подкрепа на педагогическите специа-
листи за участие в процедури за придо-
биване на професионално-квалифика-
ционни степени за работа в мултикул-
турна 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 
обучения Це-
лева стойност: 
3 600 

Текуща стой-
ност: 2 688 

 

Образователни 
медиатори, 
включени в 
обучения Це-
лева стойност: 
241 

Текуща стой-
ност: 31 

Повишаване 
качеството 
на професи-
оналното 
обучение и 
образова-
ние и при-
ложимостта 
му към па-
зара на 
труда 

Подобряване ка-
чеството на обу-
чението и връз-
ките с бизнеса 

Процедура „Модернизиране на про-
фесионалното образование и обуче-
ние“ по Програма „Образование“ 
2021-2027 г. 

2022 г. Процедурата е одобрена от КН на ОП-
НОИР и предстои нейното обявяване. 

Разработване и прилагане на нов Спи-
сък на професиите за професионално 
образование и обучение (СППОО), 
Държавни образователни стандарти 
(ДОС), учебни планове и програми, на-
ционални изпитни програми вкл. меж-
дусекторни, по определени сектори и 
др., чрез използване на Секторни съ-
вети на уменията за съвместна работа 
между училища и други доставчици на 
ПОО, бизнеса и др. Въвеждане на ком-
петентностни профили на учители и 
преподаватели по професионална под-
готовка и обучението им по специ-
фични за професията умения. Въвеж-
дане на гъвкави пътеки, микро-квали-
фикации и кредити в ПОО с цел мобил-
ност и проходимост между професии, 
сектори и образователни нива.Рразра-
ботване и въвеждане на образова-
телни материали по професионална 
подготовка за важни за икономиката 
на региона и пазара на труда сектори с 
иновативно цифрово учебно съдържа-
ние и др. Квалификация на учителите в 
системата на ПОО 

2027 г. Подпомогне 
адаптирането 
на професио-
налното об-
разование и 
обучение 
спрямо дина-
миката на па-
зара на 
труда. 
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 Повишаване на 
цифровите уме-
ния на младото 
население 

Процедура BG05M2ОP001-2.015 
„Ученически практики – 2“ 

 

2021 г. Процедурата е в процес на изпълне-
ние. 

Подкрепа за практическото обучение 
на учениците, навършили 16 години, от 
училищата, осъществяващи професио-
нална подготовка – допълнителни 
практики в реална работна среда. Съз-
даване и функциониране на учебно-
тренировъчни фирми; Подобряване на 
практическите умения на учениците в 
съответствие със специфичните нужди 
на пазара на труда 

2023 г. Повишаване 
ефектив-
ността на 
партньорст-
вата между 
училищата, 
осъществя-
ващи профе-
сионална 
подготовка и 
работодате-
лите. 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: 8 351 

Брой създадени 
учебно-трени-
ровъчни фирми 
(УТФ)- Целева 
стойност: 344 

Текуща стой-
ност: 406 

 Насърчаване на 
дуалното обра-
зование с учас-
тие на бизнеса  

 

Процедура BG05M2OP001-2.014-
0001 „Подкрепа на дуалната сис-
тема за обучение“ 

2020 г. Процедурата е в процес на изпълне-
ние. 

Изпълняват се дейности в подкрепа на 
училищата, осигуряващи дуална сис-
тема на обучение, Дейности насочени 
към учениците, участващи в дуална 
система на обучение и в  подкрепа на 
работодателите и родителите 

2023 Разширяване 
обхвата на 
дуалното 
обучение и 
засилване на 
връзката с па-
зара на 
труда. 

Размер на 
БФП: 24,4 
млн. лв. 

Брой професио-
нални гимна-
зии/училища с 
паралелки, въ-
вели дуална 
система на обу-
чение- Целева 
стойност:147; 
Текуща стой-
ност: 132 

Ученици, вклю-
чени в дуална 
система на обу-
чение- Целева 
стойност: 9800; 

Текуща стой-
ност: 6 133 

Подобря-
ване на при-
годността за 
заетост чрез 
засилване 
на умени-
ята, включи-
телно на 
цифровите 
умения 

Повишаване на 
цифровите уме-
ния на младото 
население 

Изграждане на информационна и 
комуникационна среда, в която да 
се интегрират използваните към мо-
мента дигитални образователни ин-
струменти и данните, които те про-
извеждат 

2020 г. Закупено оборудване за дата центро-
вете на МОН с цел осигуряване на неп-
рекъснатост на услугите и защита на 
информационните ресурси и инфраст-
руктурата на МОН 

През 2021 г. са платени 4 405 970 лв. 
НЕИСПУО е въведена и от 2022 г. се ра-
боти в нея. 

Въвеждане на Национална електронна 
информационна система за предучи-
лищно и училищно образование (НЕ-
ИСПУО). За 2022 г. са предвидени 700 
х. лв. за разработване на допълни-
телни модули. 

Изпълнени са дейностите по Договор 
№ Д01-162/ 24.07.2020 г. за разработ-
ване и внедряване на НЕИСПУО 

2022 г. Сигурен авто-
матизиран 
обмен на ин-
формация 

Въведена и 
функциони-
раща НЕИСПУО 
– 1 бр.  

Внедрени са 
всички предви-
дени функцио-
налности на НЕ-
ИСПУО, както и 
надграждане с 
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Разработена е функционалност в Наци-
оналната електронна информационна 
система за предучилищното и училищ-
ното образование (НЕИСПУО), подпо-
магаща подаването на заявления, на-
сочването и записването на децата и 
учениците от Украйна, като за улесне-
ние на експертите от РУО за работа в 
системата беше организирано обуче-
ние. 

нови функцио-
налности. 

 Цифрови уме-
ния 

Процедура BG05M2OP001-2.012-
0001 „Образование за утрешния 
ден“ по ОПНОИР. 

2019 г.  Проектът е в процес на изпълнение. Изграждане на облачна среда и внед-
ряване на платформа за образователни 
услуги и съдържание с надежден кому-
никационен достъп на потребители – 
експерти, педагогически специалисти, 
ученици и родители. 

Разработване на дигитално образ. съ-
държание. Повишаване на дигиталната 
компетентност и умения на учениците 
под формата на извънкласни дейности  

2023 г. Дигитализа-
ция на систе-
мата на обра-
зованието в 
национален 
мащаб, при-
добиване на 
по-голяма 
цифрова ком-
петентност на 
всички участ-
ници, интег-
риране на об-
разовател-
ните техноло-
гии и мотива-
ция за тях-
ното използ-
ване. 

Размер на 
БФП: 
103  млн. лв. 

 

 

Училища и дет-
ски градини, с 
въвеждане на 
иновативни ме-
тоди на препо-
даване чрез 
ИКТ- Целева 
стойност: 2 000 
бр. 

Текуща стой-
ност- 0 

Брой педагоги-
чески специа-
листи, обучени 
за въвеждане и 
прилагане на 
иновативни ме-
тоди на препо-
даване чрез 
ИКТ- Целева 
стойност: 

26 900 бр. Те-
куща стойност: 
694 

 Създаване, раз-
витие и популя-
ризиране на об-
разователните 
иновации 

Създаване на условия и подкрепа за 
развиване култура за създаване и 
прилагане 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, плани-
рана и контролирана промяна чрез 
иновативни практики, с които се 
търсят решения на организационни 
и съдържателни проблеми в образо-
вателния процес. 

2017 г. Извършен е избор на партньорски учи-
лища въз основа на вид на иновацията 
и целите на сътрудничеството. Всяко 
иновативно училище е сключило дого-
вор с едно иновативно партньорско 
училище и едно неиновативно парт-
ньорско училище.  

Избрани са партньори от 300 инова-
тивни училища и 300 неиновативни 
училища и двете български, държавни, 
средни училища в Прага и Братислава. 

Изпълнение на дейности по Нацио-
нална програма „Иновации в дейст-
вие“ за 2022 г.; 

Предстои одобрение   за провеждане  
на седем регионални форуми за инова-
ции в образованието, които да се орга-
низират и проведат от РУО – Враца, 
РУО – Благоевград, РУО – Велико Тър-
ново, РУО – Търговище, РУО – Сливен, 
РУО – Хасково, РУО – София-град, съв-

2022 г. 

(ежегодно) 

Създадени 
условия за 
иновации в 
образовани-
ето чрез по-
пуляризи-
рани прило-
жими за учи-
лищната сис-
тема резул-
тати от ино-
вации и на-

Брой инова-
тивни училища 
за учебната 
2021/2022 го-
дина – 510; 

 

 – Брой изяви за 
представяне на 
иновативната 
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Подписани са договори между учили-
щата, съобразно Правилата по НП. 

местно със съгласуваните от РУО учи-
лища – домакини от съответната об-
ласт. 

учни или ино-
вативни про-
дукти 

училищна дей-
ност – план-до 
600 

Повишаване 
качеството 
на висшето 
образова-
ние и връз-
ката му с па-
зара на 
труда 

Определяне на 
профилите на 
висшите учи-
лища (изследо-
вателски, про-
фесионални, об-
разователни) и 
коопериране в 
образователно-
научни консор-
циуми 

Превръщане на висшите училища, 
които дават значим принос и произ-
веждат върхови научни изследвания 
в научно иновационни средища 

 

2021 г. Изпълнение на ПМС № 266/ 
12.07.2021 г. за приемане на показа-
тели за определяне на изследователс-
ките висши училища и условията и 
реда за актуализиране на Списъка на 
изследователските висши училища. 

Списъкът с изследователските ВУ се ак-
туализира ежегодно. 

С РМС № 839 от    27    октомври    2022 
г. е приет актуализиран списък на изс-
ледователските висши училища – 10 
бр. по приложен списък 

Мярката е изпълнена за 2022 г. 2022 г. 

(ежегодно) 

Стимулиране 
на научноизс-
ледователс-
ката дейност 
във висшите 
училища, ко-
ито имат на-
личен капа-
цитет и из-
вършват на-
учни изслед-
вания. Фи-
нансовият ре-
сурс ще се 
осигури по 
НПВУ, Стълб 
2 с общ инди-
кативен бю-
джет от 239 
млн. лв. до 
2026 г. За 
2022 г. са 
планирани 30 
млн. лв. 

Брой включени 
нови висши 
училища в Спи-
съка на изсле-
дователските 
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 практи-
ческо обучение в реална работна 
среда на студенти от висши училища – 
партньори по проекта, които се обуча-
ват в приоритетни професионални нап-
равления и защитени специалности и 
задълбочаване на връзките с пазара на 
труда 

2023 г. Практическо 
обучение на 
студентите за 
повишаване 
качеството на 
висшето об-
разование  

Размер на 
БФП: 46  млн. 
лв. 

Брой студенти, 
включени в сту-
дентски прак-
тики- Целева 
стойност: 
44 000 Текуща 
стойност: 36 
274 

 

 Висше образова-
ние 

BG05M2ОP001-2.016 

„Модернизация на висшите учи-
лища“ по ОПНОИР. 

2020 г Процедурата е в процес на изпълнение Модернизиране на учебната докумен-
тация, с фокус към приоритетните про-
фесионални направления и професио-
нално направление „Медицина“, чрез 
въвеждане на компетентностен модел, 
мултидисциплинарност и интердис-
циплинарност, дигитално образова-
телно съдържание, електронни ре-
сурси и облачни технологии в образо-

2023 г. Постигане на 
динамично 
съответствие 
между търсе-
нето и пред-
лагането на 
специалисти 
с висше обра-
зование, циф-

Целева стой-
ност: Брой въ-
ведени нови 
програми с ди-
гитално образо-
вателно съдър-
жание-107 
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вателния процес. Кариерно ориенти-
ране на студенти и мобилност-органи-
зиране на кариерни борси и др. 

рова транс-
формация на 
образовани-
ето 

Размер на 
БФП: 50  млн. 
лев 

Не е отчетена 
текуща стой-
ност. 

Целева стой-
ност: Брой 
млади препода-
ватели (до 34 г. 
вкл.), завър-
шили краткос-
рочни специа-
лизации в чуж-
бина и/или обу-
чения в Бълга-
рия- 391 

Текуща стой-
ност:14 

По-ефек-
тивно под-
помагане на 
минимал-
ните доходи 

Гарантиране на 
социална за-
щита на уязви-
мите групи от 
населението. 

 

Осигуряване на социална защита на 
най-нискодоходните и рискови 
групи от населението чрез предоста-
вяне на социални помощи. 

Януари 
2022 г. 

С ПМС № 257 от 28 юли 2021 г. за из-
менение и допълнение на ППЗСП, об-
народвано в брой 64 на ДВ от 
03.08.2021 г., в ППЗСП бяха променени 
процентите при определяне на дифе-
ренцирания минимален доход за раз-
личните категории лица или семейства, 
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 повиша-
ване на процентите. 

Чрез корекция в посока на увелича-
ване на индивидуалните проценти се 
постига съответно разширяване на гра-
ницата за достъп и на размера на полу-
чаваната помощ. 

През 2022 г. ще продължи гарантира-
нето на социалната защита на най-нис-
кодоходните и рискови групи от насе-
лението чрез предоставяне на соци-
ални помощи. Предстои да се изготви 
ЗИД на Закона за социално подпома-
гане, в който да се регламентира об-
вързването на социалните помощи с 
официалната линия на бедност в Бъл-
гария. 

 

Декември 
2022 г. 

ежегодна 

Размерът на 
социалните 
помощи (ме-
сечни, еднок-
ратни, це-
леви помощи 
за отопление 
и др.) и ефек-
тивното им 
целенасоч-
ване имат 
важно значе-
ние при огра-
ничаване на 
бедността 
сред най-уяз-
вимите групи 
от населени-
ето. 

Бюджетен 
ефект за 
2022 г. 234,2 
млн. лв. 

 

Към 
30.09.2022 г. 
са изплатени 
19 254 444 лв. 
за осигуря-
ване на ме-
сечни соци-

1.Брой лица, 
подпомогнати с 
месечни соци-
ални помощи 

Текуща стой-
ност: 

Към 
30.09.2022 г. са 
подпомогнати 
20 039 лица и 
семейства 
средномесечно 

 

Целева стой-
ност – 34 802 
лица и семейс-
тва средноме-
сечно за 2022 г. 

 

2. Брой лица, 
подпомогнати с 
целеви помощи 
за отопление. 

Целева стой-
ност – 300 000 
лица и семейс-
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ални по-
мощи, което 
е 8 % от целе-
вата стойност 
за целия пе-
риод, и 
132 883 117 
лв. за целеви 
помощи за 
отопление, 
което е 57%  
от целевата 
стойност за 
целия пе-
риод. 

 

тва за отоплите-
лен сезон 
2022/23 г. 

Към 
30.09.2022 г. са 
подпомогнати 
213 107лица и 
семейства 
средномесечно 

 

Осигуряване 
на подхо-
дяща соци-
ална зак-
рила и ос-
новни ус-
луги за 
всички 

Разкриване на 
нови социални 
услуги в общ-
ността за деца и 
семейства, въз-
растни хора и 
хора с уврежда-
ния и премах-
ване на институ-
ционалния мо-
дел на грижа 

По ОПРР 2014-2020: изпълнение на 
процедури „Подкрепа за деинститу-
ционализация на грижите за деца“ и 
„Подкрепа за деинституционализа-
ция на социалните услуги за възрас-
тни и хора с увреждания“ – чрез 
строителство, ремонт, реконструк-
ция, преустройство, обновяване на 
сграден фонд за осигуряване на 
подходяща инфраструктура за соци-
ални услуги в общността  

 

2017 Изпълнени са 68 и в процес на изпъл-
нение 13 договора за предоставяне на 
БПФ за деинституционализация на гри-
жата за деца и на грижата за възрастни 
хора и хора с увреждания 

 

Изпълнение и приключване на проек-
тите 

2023 84, 1млн. лв. Брой подкре-
пени обекти на 
социалната ин-
фраструктура в 
процеса на де-
институциона-
лизация – те-
куща стойност 
159 бр., целева 
стойност 214 
бр. . (степен на 
изпълнение 
74%) 

Капацитет на 
подпомогна-
тата инфраст-
руктура, пред-
назначена за 
грижи за децата 
или образова-
ние – текуща 
стойност 6 411 
бр., целева 
стойност 6 093 
бр. налице е 
преизпълнение 
на индикатора) 

Подобря-
ване услови-
ята на живот 
на уязви-
мите групи 

Интеграция на 
уязвими и други 
групи в нерав-
ностойно поло-
жение чрез оси-
гуряването на 

По ОПРР 2014-2020: Строителство, 
реконструкция, ремонт и разшире-
ние на социални жилища с оглед 
предотвратяване на бедността и со-
циалното изключване и ремонт/ре-

2015 г. Изпълнение на проекти по процедура 
за предоставяне на БФП по Приори-
тетна ос (ПО) 1 „Устойчиво и интегри-
рано градско развитие“ за изграж-
дане/реконструкция на социални жи-

Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-
2020 в рамките на ПО 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ – за 
проекти за изграждане/реконструкция 
на социални жилища за хора в нерав-

2023 г. 55,8 млн. лв. 
по ПО1 на 
ОПРР 

Рехабилити-
рани жилища в 
градските ра-
йони – целева 
стойност 632 
бр., текуща 535 
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подходяща со-
циална инфраст-
руктура и подоб-
ряване на жи-
лищните усло-
вия за уязвими 
групи . 

конструкция/изграждане на подхо-
дяща общинска инфраструктура за 
предоставяне на социални услуги в 
общността – центрове за временно 
настаняване, кризисни центрове, 
приюти и центрове за работа с деца 
на улицата. 

лища за хора в неравностойно положе-
ние, вкл. за маргинализирани групи и 
за общинска социална инфраструктура 
за предоставяне на услуги в общността. 
Сключени са 21 бр. договори за безвъз-
мездна финансова помощ (ДБФП) за 
социални жилища (3бр. са прекратени) 
и 19 договора за общинска социална 
инфраструктура. Приключили са 13 
проекта за социална инфраструктура и 
8 проекта за социални жилища. 

ностойно положение, вкл. за маргина-
лизирани групи и за общинска соци-
ална инфраструктура за предоставяне 
на услуги в общността. 

бр. (степен на 
изпълнение 
85%) 

Население, 
ползващо по-
добрени соци-
ални услуги – 
целева стой-
ност 
13 843 лица, те-
куща 43 
918 лица– на-
лице е преиз-
пълнение на 
индикатора 

Подобря-
ване на рав-
ния достъп 
до образо-
вание 

Инфраструк-
турни инвести-
ции за осигуря-
ване равен дос-
тъп до образо-
вание 

Изпълнение на мерки по ОПРР за 
подобряване на материалната база 
в образователни институции – дет-
ски ясли и градини, основни и 
средни училища, както и висши учи-
лища 

2015 г. По ПО 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“ са сключени 43 бр. 
ДБФП и са успешно приключили 34 от 
тях. 

По ПО 3 „Регионална образователна 
инфраструктура“ са сключени 68 ДБФП 
за обновяване на професионални гим-
назии, спортни училища и училища по 
култура и изкуство и са приключили са 
49 бр.  

Продължава изпълнението на СМР и 
доставката на оборудване по проек-
тите в процес на изпълнение. Предстои 
финализиране и отчитане на догово-
рите до края на 2023 г. 

2023 г. 229,7 млн. Капацитет на 
подпомогна-
тата инфраст-
руктура, пред-
назначена за 
грижи за децата 
или образова-
ние – целева 
стойност 
132 986 лица, 
текуща стой-
ност 101 038 
лица(76% сте-
пен на изпълне-
ние) 

Представители 
от маргинали-
зираните групи, 
включително 
роми, полз-
ващи модерни-
зираната обра-
зователна инф-
раструктура – 
целева стой-
ност 8 640 лица, 
текуща стой-
ност 7 064 лица 
(степен на из-
пълнение 82%) 
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 Инвестиция „ 
Модернизация 
на образова-
телна инфраст-
руктура“ по 
НПВУ 

Инвестицията е част от заложената в 
Националния план за възстановя-
ване и устойчивост реформа на пре-
дучилищното, училищното образо-
вание и ученето през целия живот. 
След одобряване на проекта ще 
стартира подготовката на дейнос-
тите за обновяване на съществува-
щите сгради в 57 детски градини и 
59 училища и обновяване на 24 про-
фесионални гимназии; построяване 
на осем нови училища и осем нови 
детски градини; обновяване на 23 
общежития; построяване на три уни-
верситетски комплекса. 

Инвестицията ще се реализира в 
рамките на следните процедури:  

- „Модернизация на образователна 
среда“; 

- „Проектиране, строителство и въ-
веждане в експлоатация на нова 
сграда на училища и детски гради-
ни“; 

- „Ремонт и рехабилитация на обще-
жития в системата на образовани-
ето“; 

- „Изграждане на Центрове високи 
постижения в ПОО“; 

- „Изграждане на кампуси“   

2022 г.  През м. октомври 2022 г. стартира на-
бирането на предложения за изпълне-
ние на инвестиции по процедура чрез 
подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация 
на образователна среда“ по Национал-
ния план за възстановяване и устойчи-
вост с краен срок за кандидатстване 
20.01.2023 г. 

В рамките на инвестицията ще се из-
пълняват дейности, свързани с придо-
биване на цялостен обновен облик на 
образователните институции в дейст-
ващо училище/детска градина, ремонт 
на общежития, проектиране, строител-
ство и въвеждане в експлоатация на 
нова сграда – детски градини и учи-
лища. студентски кампуси. 

Юни  

2026 г. 

Изпълнени-
ето на про-
екта ще доп-
ринесе за 
превръща-
нето на обра-
зователните 
институции в 
модерна, бе-
зопасна и 
благоприятна 
среда, съ-
действаща за  
подобряване 
на образова-
телните ре-
зултати и мо-
тивацията за 
учене и за 
осъществя-
ване на комп-
лексната об-
разователна 
реформа в 
България. 

Бюджетен 
ефект: 

679 985 млн. 
лв. 

- Брой образо-
вателни инсти-
туции с цялос-
тен обновен об-
лик – 140 дет-
ски градини и 
училища, 24 
центъра за ви-
соки постиже-
ния в ПОО; 

- Брой изгра-
дени нови дет-
ски градини и 
училища – 16; 

- Брой обно-
вени общежи-
тия – 23; 

- Брой изгра-
дени кампуси – 
3; 

 Инвестиция 
„Създаване на 
национална 
STEM среда за 
умения на ут-
решния ден“ по 
НПВУ 

Инвестицията ще се осъществява в 
два компонента,  като за целта ще 
бъдат обявени следните две проце-
дури: 

• „Създаване на Национален и на 
регионални STEM центрове• „Учи-
лищна STEM среда“ 

2022 г. Процедура „Създаване на Национален 
и на регионални STEM центрове“ с кон-
кретен краен получател Национален 
STEM център ще бъде обявена за кан-
дидатстване през м. ноември 2022 г. 

По процедура „Създаване на Национа-
лен и на регионални STEM центрове, се 
предвиждат дейности, насочени към  
основен ремонт на съществуващата 
сграда на Националния STEM център, 
вкл. на общежитието към нея, закупу-
ване на обзавеждане и оборудване за 
помещенията му и основен ремонт на 
съществуващи сгради на ученически 
бази – Национален детски комплекс с. 
Ястребино, Национален детски еколо-
гичен комплекс в с. Ковачевци и в гр. 
Хисаря, закупуване на обзавеждане и 
оборудване за помещенията на регио-
налните STEM центрове. 

Юни 
2026 г. 

Изпълнени-
ето на про-
екта ще съ-
действа за ус-
пешно 
включване и 
приобщаване 
в образова-
телния про-
цес и за пови-
шаване ка-
чеството и 
приложи-
мостта на об-
разованието, 
за ценностно-
ориентирано 

•Изградена об-
разователна 
STEM среда във 
всички образо-
вателни инсти-
туции, базирана 
на съвремен-
ните техноло-
гии (базова 
стойност – 2% 
от всички учи-
лища в стра-
ната; крайна – 
100%) 

•Внедрени ино-
вативни съвре-
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По процедура „Училищна STEM среда“ 
се предвиждат  3 конкурса и подбор на 
училищни проекти: 

Първи етап: 15-20% от общия брой учи-
лища, които не са финансирани по НП 
(индикативно между 290-400 училища) 
– Кандидатстване: 4/2022 г. (по триме-
сечия) 

Втори етап: 40-45% от общия брой учи-
лища, които не са финансирани по НП 
(индикативно между 790-900 училища) 
+ 50% от училищата, финансирани по 
НП (индикативно 130 училища) – Кан-
дидатстване: 2/2023 г. (по тримесечия) 

Трети етап: оставащите между 35-45 % 
от общия брой училища, които не са 
финансирани по НП (индикативно 
между 690-900 училища) + 50% от учи-
лищата, финансирани по НП (индика-
тивно 130 училища) – Кандидатстване: 
4/2023 г. (по тримесечия). Краен срок 
за изпълнение на проектите от третия 
етап на кандидатстване: 2/2026 (второ 
тримесечие на 2026 г.) 

Подборът за финансиране ще се из-
върши чрез конкурсна процедура. Кон-
кретният размер на средствата за 
всеки проект ще бъде определен на 
базата на всяко проектно предложе-
ние. 

Процедурата предвижда да обхване 
всички 2243 училища в страната.  

и продължа-
ващо през 
целия живот 
образование, 
Ще подпо-
могне фор-
мирането на 
функцио-
нално гра-
мотни, ино-
вативни, со-
циално отго-
ворни и ак-
тивни граж-
дани, моти-
вирани да 
надграждат 
своите ком-
петентности 
чрез учене 
през целия 
живот. 

Бюджетен 
ефект: 576,2 
млн. лв. 

менни обучи-
телни методи 
във всички об-
разователни 
институции (ба-
зова стойност – 
4% (или 100 
училища от 
2400); крайна – 
100%) 

•Внедрени ино-
вативни, интер-
дисциплинарни 
STEM образова-
телни програми 
във всички об-
разователни 
институции 

•Създадена 
привлекателна 
за учене обра-
зователна 
среда във 
всички образо-
вателни инсти-
туции (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 
високотехноло-
гични оборуд-
вани и свър-
зани класни 
стаи  
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1.1.3 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 проекти и да стимулира частните инвестиции, 
за да се ускори икономическото възстановяване. Да съсредоточи инвестициите в областта на 
зеления и цифровия преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и 
използване на енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, 
като допринася за постепенната де-карбонизация на икономиката, включително във въгледо-
бивните региони. 

 Обзор на изпълнението на политиката 

Сред акцентите на инвестиционната политика могат да бъдат откроени изработването на нови 
инструменти чрез въвеждане на схеми за държавна помощ за големи стратегически инвеститори, усъ-
вършенстване на правната рамка за насърчаване на инвестициите и изготвяне на анализ и препоръки 
за възможностите за специални икономически зони, в изпълнение на проект “Development of 
investment promotion policy for increasing the competitiveness of the Bulgarian economy”, който е старти-
рал през 2021 г. и е в напреднал етап на изпълнение. 

По отношение на инвестициите в областта на екологичния преход, продължава изпълнението на 
редица проекти, които се очаква да допринесат съществено за постигането на екологична устойчивост, 
опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие, постигане на амбициозните цели 
за нулево замърсяване на околната среда и климатична неутралност и осигуряване на капацитет за 
адаптация към измененията на климата. 

Сред акцентите са инвестициите в съоръжения, системи и бизнес модели за използване на отпа-
дъците като ресурси, подкрепа на кръговата икономика, свързаността на населението към подобрени 
ВиК услуги, дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух и за намаляване на емисиите 
на парникови газове 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Приета е Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България 
за периода 2022–2027 г. 

Продължават инвестициите 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. Очаква се мер-
ките за намаляване на количествата на замърсителите да обхванат близо 3 млн. жители до 2023 г. 

Продължава финансовата подкрепа за проекти за намаляване на емисиите на парникови газове 
в рамките на Инвестиционната програма за климата, Инвестиционна програма “Минерални води“ и 
Програма „Микропроекти за климата“ на Националния доверителен екофонд, както и по линия на Фи-
нансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.  

По отношение на мярка „Изготвяне на Териториалните Планове за Справедлив Преход за 3 въг-
лищни региона в страната“, поради непредставяне на отчетна информация от Министерство на енерге-
тиката, считаме че е налице значителен риск от забавяне предвид крайния срок за изпълнение – декем-
ври 2022 г. 
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Табл.: Мерки, адресиращи СП 3 от 2020 г. 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 
ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели 
за ефект с  
текуща и  

целева  
стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 

(към 31 октомври 2022 г.) 

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

изпълнението ѝ  
(след 31 октомври 2022 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоста-
вяне на 
ефективна 
подкрепа 
за МСП 

Безвъзмездна 
подкрепа за МСП 
за преодоляване 
на икономичес-
ките последствия 
от пандемията 
COVID-19  

Осигуряване на оборотен капитал и 
инвестиционни средства в областта 
на енергийната ефективност за бъл-
гарските МСП за справяне с после-
диците от пандемията COVID-19. 

2020 г. По ОПИК са обявени 6 процедура за 
БФП, чиято цел е предоставяне на обо-
ротен капитал на МСП, засегнати от 
COVID пандемията; 

Изплатени са средства към МСП в раз-
мер на 735,5 млн. лв.  

Обявена бе процедура „Възстановя-
ване на МСП чрез подобряване на 
енергийната ефективност“, извършена 
бе оценка и сключени 839 договора с 
общ размер на безвъзмездната помощ 
на стойност 85 170 037, 71 лв.  В мо-
мента проектите са в процес на изпъл-
нение. 

Приключване на изпълнението и отчи-
тането на мерките с БФП за оборотен 
капитал; 

  

Изпълнение на проектите по проце-
дура „Възстановяване на МСП чрез по-
добряване на енергийната ефектив-
ност“ 

2023 г. 954,9 млн. лв. Предприятия, 
които не са в 
ликвидация за 
период от 3 ме-
сеца след прик-
лючване на 
проекта:21 772 

Постигната 
стойност на 100 
% 

МСП, които са 
възобновили 
или запазили 
дейността си 
три месеца 
след възстано-
вяване на усло-
вията за работа 
на бизнеса: 
2 590; 

Постигната 
стойност на 100 
% 

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 
предприятията по 
линия на прог-
рама „Конкурен-
тоспособност и 

Осигуряване на подкрепа на предп-
риятията с цел постигането на инте-
лигентен и устойчив растеж на бъл-

2022 г. ПКИП бе официално подадена и одоб-
рена от страна на ЕК на 03.10.2022 г. с 
решение № CCI 2021BG16RFPR001. 

Подготовка за стартиране на първите 
процедури по ОПИК. 

2029 г. 2, 9 млрд. лв. 

(ЕФРР и наци-
онално съфи-
нансиране) 

Предприятия 
повишили своя 
иновационен 
капацитет – 
1 389; 
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иновации в пред-
приятията“ 2021-
2027 (ПКИП) 

гарската икономика, както и осъ-
ществяването на индустриална и 
цифрова трансформация. 

МСП въвели 
технологии от 
Индустрия 4.0 – 
429; 

МСП повишили 
своя растеж и 
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 
районите с 
висока без-
работица 

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

Издаване на сер-
тификати за клас 
инвестиция и 
приоритетен про-
ект по Закон за 
насърчаване на 
инвестициите 
(ЗНИ). 

 

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

януари 
2018 г. 

За периода 01.01-31.12.2021 г. са изда-
дени 31 сертификата по реда на ЗНИ, 
предвиждащи разкриването на 2 617 
нови работни места. 

Инвестициите по сертифицираните 
проекти са на обща стойност 1 220.19 
млн. лв. 

От всички сертифицирани проекти 16 
са във високотехнологични производс-
тва и услуги. 

От общия брой проекти, 24 са извън 
София. 

За периода 01.01-31.10.2022 г. са изда-
дени 19 сертификата по реда на ЗНИ, 
предвиждащи разкриването на 2 466 
нови работни места и представлява 
преизпълнение на заложените 1500 
нови работни места през 2022 г. 

Инвестициите по сертифицираните 
проекти са на обща стойност 332.99 
млн. лв. 

От сертифицираните за периода про-
екти 11 са във високотехнологични 
производства и услуги. 

От общия брой проекти, 17 са извън 
София. 

Съгласно средносрочната бюджетна 
прогноза се предвиждат следните ин-
дикативни стойности: 

За периода 1 ноември 2022– 31 декем-
ври 2022 г. се предвижда да бъдат сер-
тифицирани 9 проекта по ЗНИ. 

За периода 1 януари. – 31 декември 
2023 г. се предвижда да бъдат серти-
фицирани 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 серти-
фицирани 31 проекта по ЗНИ на обща 
стойност от 700 млн. лв., предвиждащи 
създаване на 1 500 нови работни 
места. 

За периода 1 януари – 31 декември 
2025 г. се предвижда да бъдат серти-
фицирани 32 проекта по ЗНИ на обща 
стойност от 750 млн. лв., предвиждащи 
създаване на 1 500 нови работни 
места. 

 Общо в периода 2023-2025 г. се пред-
вижда да бъдат предоставени насърчи-
телни мерки на 5 от сертифицираните 
проекти с общ обем на инвестициите 

2024 г. 

 

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

 

1/ Коефициент 
на заетост в 
сектори с ви-
сока добавена 
стойност (про-
мяна) – 5.5% 
ръст през 
2023 г. спрямо 
2019 г.; 

2/ Дял на ново-
създадени ра-
ботни места в 
сектори с ви-
сока добавена 
стойност (като 
% от всички но-
восъздадени 
работни места 
по сертифици-
рани по ЗНИ 
проекти) – 77% 
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 от 1 026 млн. лв., предвиждащи създа-
ването на 1 890 нови работни места.  

В рамките на 2022 г. се предвижда пре-
доставянето на насърчителни мерки на 
16 от сертифицираните проекти с общ 
обем на инвестициите от 304 млн. лв., 
предвиждащи създаването на 560 нови 
работни места. 

Да съсре-
доточи ин-
вестициите 
в областта 
на еколо-
гичния 
преход 

Прилагане на йе-
рархията при уп-
равление на отпа-
дъците, предотв-
ратяване на обра-
зуването им, на-
сърчаване на пов-
торната употреба 
и оползотворява-
нето им чрез ре-
циклиране, нама-
ляване на депо-
нирането и огра-
ничаване на 
вредното им въз-
действие върху 
околната среда и 
човешкото 
здраве. 

Инвестиции в съоръжения, системи 
и бизнес модели за използване на 
отпадъците като ресурси, в подк-
репа на кръговата икономика. 

 

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

2015 г. По ОПОС 2014-2020 г., в сектора до мо-
мента са сключени 157 бр. админист-
ративни договори за безвъзмездна фи-
нансова помощ (АДБФП) с обща стой-
ност на предоставяна БФП от 589,6 
млн. лв. 

Проектите включват: проектиране и из-
граждане на компостиращи инстала-
ции и на инсталации за предварително 
третиране на битови отпадъци (прик-
лючили са проектите, изпълнявани от 
общините от 6 регионални сдружения 
за управление на отпадъците (РСУО), 
продължават тези на 12 РСУО); проек-
тиране и изграждане на анаеробни ин-
сталации за разделно събрани биораз-
градими отпадъци (в изпълнение са 
проекти на общини от 3 РСУО); проек-
тиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зе-
лени и/или биоразградими отпадъци 
(приключили проекти на 9 общини, в 
изпълнение са още 6 проекта); инста-
лация за комбинирано производство 
на енергия в София с оползотворяване 
на RDF – трета фаза на интегрирана 
система от съоръжения за третиране 
на битовите отпадъци на Столична об-
щина; демонстрационни (пилотни) 
проекти в областта на управлението на 
отпадъците (в изпълнение – 40 про-
екта; приключени – 21 бр.); рекултива-
ция на депа, предмет на процедура по 
нарушение на правото на ЕС по дело С-
145/14 (изпълнени 43 проекта, в изпъл-
нение – 11); финансови инструменти в 
сектор „Отпадъци“; прилагане на де-
централизиран модел за управление 
на био-отпадъците в един от регионите 
в България (общините Севлиево, Дря-
ново и Сухиндол), включително изг-
раждане на необходимата техническа 

Изпълнение на проекти по сключени 
административни ДБФП по ОПОС 2014-
2020 г. 

 

 

Подготовка и обявяване на процедури 
по ПОС 2021-2027 г. за подкрепа на: 
мерки за изграждане, разширяване 
и/или надграждане на общински/реги-
онални системи за разделно събиране 
и рециклиране на биоразградими от-
падъци – за РСУО съгласно Приложе-
ние № 8 на Националния план за уп-
равление на битовите отпадъци за пе-
риода 2021-2028 г. (НПУО 2021-2028 г.); 
мерки за изграждане на системи/цент-
рове за разделно събиране и подго-
товка за повторна употреба и поп-
равка; мерки за рециклиране на отпа-
дъците – допустими в комбинация с 
разделно събиране и предварително 
третиране на разделно събрани отпа-
дъци; модели за оптимизиране на про-
цеса на управление на битовите отпа-
дъци от общините в България. Мерките 
за управление на битови отпа-дъци се 
фокусират върху РСУО с нужди да до-
изградят/надградят своите системи за 
разделно събиране и рециклиране на 
биооразградими отпадъци и подго-
товка за повторна употреба, за да пос-
тигнат нормативните цели на регио-
нално ниво до 2030 г., и чиито потреб-
ности са идентифицирани в НПУО 
2021-2028 г. 

 

 

2023 г. ОПОС 2014-
2020 г.: 

576,2 млн. 
лв., от които 
489,8 млн. лв. 
от ЕФРР и 
86,4 млн. лв. 
национално 
финансиране. 

Програма 
ООСКП на 
ФМ на ЕИП 
2014-2020 г.: 

3,3 млн. лв. 
от ФМ на 
ЕИП. 

По ОПОС 2014-
2020 г.: 

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

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

3. Завършена 
техническа ре-
култивация на 
депа, предмет 
на процедура 
по нарушение 
на правото на 
ЕС във връзка с 
постановено 
Решение на 
Съда на Евро-
пейския съюз от 
16.07.2015 г. по 
дело С-145/14 – 
57 бр. 
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инфраструктура – система за разделно 
събиране и съоръжение за рецикли-
ране (завършен). 

По покана  „Кръгова икономика и ре-
сурсна ефективност“ по програма 
„Опазване на околната среда и клима-
тични промени“ (ООСКП) на Финансо-
вия механизъм на Европейското ико-
номическо пространство (ФМ на ЕИП 
2014-2021 г.) са  сключени 5 договора 
със стойност на предоставяна БФП 3,3 
млн. лв. Поканата е насочена към по-
добряване управлението на отпадъ-
ците на общинско ниво и използването 
им като ресурс, чрез реализиране на 
общински схеми за разделно събиране 
и рециклиране на отпадъците.  

С РМС № 832 от 26.10.2022 г. е приета 
Стратегия и план за действие за преход 
към кръгова икономика на Република 
България за периода 2022- 2027 г. 

Изпълнение на договорите по прог-
рама ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-
2021 г. 

 

 

Изпълнение на дейностите по рекулти-
вации на депа за твърди битови отпа-
дъци. 

 

 

 Въвеждане и при-
лагане на интег-
риран подход за 
реализиране на 
приоритетни ин-
вестиции във ВиК 
инфраструктура-
таи при управле-
нието на водите. 

Инвестиции в изграждане, рехаби-
литация и модернизиране на ВиК 
инфраструктура за агломерации с 
над 10 000 екв. ж. и агломерации 
между 2000 и 10 000 екв. ж. 

Осъществяване на стартиралата ця-
лостна реформа във ВиК сектора с 
цел постигане на последователност 
и устойчивост при определяне и 
прилагане на инвестиционните при-
оритети в консолидирани ВиК ра-
йони. 

2015 г. По ОПОС 2014-2020 г., в сектор „Води“ 
до момента са сключени 43 бр. АДБФП 
с обща стойност на предоставяна БФП 
от 2,135 млрд. лв. 

Проектите включват: подпомагане ре-
гионалното инвестиционно планиране 
на отрасъл ВиК – подготовка на регио-
нални прединвестиционни проучвания 
(РПИП) (в изпълнение е проект за раз-
работване на 6 РПИП за новоконсоли-
дирани територии, за други 15 РПИП, 
вкл. на Столична община, проектите са 
завършени); подпомагане ефектив-
ността, управлението и институционал-
ния капацитет във връзка с изпълнени-
ето на реформата във ВиК отрасъла (за-
вършен); изграждане на ВиК инфраст-
руктура, вкл. втора фаза на проекти за 
изграждане на ВиК инфраструктура, чи-
ето изпълнение е стартирало по ОПОС 
2007-2013 г. ранни ВиК проекти (с цел 
да се осигури непрекъснатост на про-
цеса по изграждане на ВиК инфраст-
руктурата до подготовката на РПИП) и 
регионален инвестиционен ВиК проект 
за обособената територия на „ВиК“ 
ЕООД Смолян (завършени 11 проекта 

Изпълнение на проекти по сключени 
АДБФП по ОПОС 2014-2020 г.  

 

Подготовка и обявяване на процедури 
по ПОС 2021-2027 г. за подкрепа на: 
инфраструктурни мерки за събиране, 
отвеждане и пречистване на отпа-
дъчни води с принос за постигане на 
съответствие с Директива 91/271/ЕИО, 
в т.ч. за проекти, чието изпълнение е 
стартирало в периода 2014-2020 г.; ин-
фраструктурни мерки за водоснабдя-
ване във връзка с Директива 98/83/ЕО 
с принос към намаляване на загубите 
на вода по водопреносната мрежа и 
подобряване качеството на питейната 
вода, в т.ч. за проекти, чието изпълне-
ние е стартирало в периода 2014-2020 
г.; разработване на РПИП за бъдещо 
финансиране за новоконсолидирани 
райони; подкрепа за разработване 
ПУРБ – оценки, набиране на данни и 
др.; мерки по отношение мониторинг и 
оценка на качеството на водите за пи-
тейно-битово водоснабдяване във 
връзка с Директивата за питейни води. 

2023 г. ОПОС 2014-
2020 г.: 

1, 87 млрд. 
лв., от които 
1,59 млрд. 
лв. от КФ и 
281 млн. лв.  
национално 
финансиране 
(държавен 
бюджет). 

ПУДООС/ДБ:  

88,09 млн, лв. 

 

НПВУ: 412,6 
млн. лв. от 
МВУ и 22,3 
млн. лв. на-
ционално фи-
нансиране 

По ОПОС 2014-
2020 г.: 

Допълнителен 
брой жители с 
достъп до по-
добрено пре-
чистване на от-
падъчните води 
– 1 900 000 екв. 
ж. до 2023 г. 

Изградени/ре-
хабилити-
рани/реконст-
руирани пре-
чиствателни 
станции за от-
падъчни 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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за строителство на ВиК инфраструк-
тура, в процес на изпълнение –21; 

; разработване и въвеждане на методи 
за анализ на води, седименти и биота 
и дооборудване на лаборатории на Из-
пълнителната агенция по околна среда 
(завършен); подобряване мониторинга 
на качеството на питейните води; доиз-
граждане на мрежите за мониторинг 
на количеството на водите; подобря-
ване мониторинга на химичното състо-
яние на подземните води; изготвяне на 
екологични оценки за целите на прие-
мане на ПУРБ за периода 2016 – 2021 г. 
и Морската стратегия и програмата от 
мерки (завършена); актуализация на 
ПУРБ 2022-2027; финансови инстру-
менти в сектор „Води“ (сключени дого-
вори за отпускане на заем от Европейс-
ката банка за възстановяване и разви-
тие на 4 ВиК оператори). 

Изпълняват се със средства от ПУДО-
ОС/ДБ: проекти за малки водоснабди-
телни обекти на 28 общини на стойност 
25,8 млн. лв.; проекти за колектори и 
канализации на 17 общини на стойност 
18,6 млн. лв. и ПСОВ на 4 общини на 
стойност 14,8 млн. лв. Със средства, 
постъпили като погасяване на стари за-
дължения от такси по Закона за водите 
се изпълняват проекти за водоснабди-
телни обекти в 5 общини на стойност 
19,2 млн. лв., проекти за канализация в 
2 общини на стойност 7,6 млн. лв. и 
проект за ПСОВ в 1 община на стойност 
2 млн. лв. 

 

Продължаване/приключване на изпъл-
нението на започнатите и финансиране 
на нови проекти от Предприятие за уп-
равление на дейностите по опазване 
на околната среда (ПУДООС)/ДБ. 

 

Организиране и стартиране на изпъл-
нението на проектите в рамките на 
НПВУ: „Програма за изграждане/доизг-
раждане/реконструкция наводоснаб-
дителни и канализационни системи, 
вкл. и пречиствателни станции заотпа-
дъчни води за агломерациите между 2 
000 и 10 000 е.ж.“и „Цифровизация за 
комплексно управление, контрол и 
ефективно използване на водите“ , чи-
ето изпълнение ще продължи и в пери-
ода след 2023 г. 

 Намаляване на 
нивата на замър-
сителите и дости-
гане на установе-
ните норми в ра-
йоните с нару-
шено качество на 
въздуха. 

Инвестиции в дейности за изпълне-
ние на Националната програма за 
подобряване качеството на атмос-
ферния въздух 2018-2024 г., Нацио-
налната програма за контрол на за-
мърсяването 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 контроли-
раните атмосферни замърсители, 

2015 г. По ОПОС 2014-2020 г. до момента са 
сключени 42 бр. АДБФП с обща стой-
ност на предоставяна БФП от 632 млн. 
лв. 

Проектите включват:  

Разработване/Актуализация на общин-
ските програми за качеството на атмос-
ферния въздух (20 проекта са завър-
шени, продължава изпълнението на 1); 

Изпълнение на проекти по сключени 
АДБФП по ОПОС 2014-2020 г. 

Подготовка и обявяване на процедури 
по ПОС 2021-2027 г. за подкрепа на: 
мерки за намаляване на замърсява-
нето на въздуха от битовото отопление 
– поетапна подмяна на отоплителни 
уреди на твърдо гориво (въглища и 
дърва) с екологични алтернативи (при-
оритетно в енергийно ефективни жи-
лища); малка пилотна процедура за на-
сърчаване използването на ВЕИ, зелен 

2023 г. ОПОС 2014-
2020 г.: 

576,9 млн. 
лв., от които 
490,4 млн. лв. 
от КФ и 86,5 
млн. лв. от 
национално 
финансиране 
(държавен 
бюджет). 

1. Население, 
обхванато от 
мерките за на-
маляване на ко-
личествата на 
ФПЧ10 и NОx 
(по ОПОС 2014-
2020 г.) – 
3 000 000  жи-
тели до 2023 г.  

2. Намаляване 
на емисиите на 
замърсители за 
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съответстващи на нормите, зало-
жени в националното законодателс-
тво. 

Мерки на общините за подобряване 
качеството на атмосферния въздух, на-
сочени към битовото отопление (в из-
пълнение – 8 проекта); 

Мерки на общините за адресиране на 
транспорта като източник на замърся-
ване на атмосферния въздух (в изпъл-
нение – 12 проекта); 

Създаване на информационна система 
за докладване на данни за качеството 
на атмосферния въздух като част от На-
ционалната системата за мониторинг 
на качеството на атмосферния въздух в 
реално време (проектът е завършен). 

водород и други иновативни алтерна-
тиви; мерки за намаляване на замърся-
ването на въздуха от транспорта – въ-
веждане на зони с ниски емисии; 
мерки за справяне с вторичното разп-
рашаване – зелена инфраструктура в 
градска среда; подобряване на мони-
торинга на качеството на атмосферния 
въздух (КАВ), надграждане на Нацио-
налната система за наблюдение на КАВ 
в реално време и Информационната 
система за докладване на данни за 
КАВ; разработване/актуализация на 
стратегически/ програмни/ планови/ 
аналитични документи във връзка с 
КАВ, извършване на научни проучва-
ния, прогнозиране, моделиране; съз-
даване на Национална мрежа на екс-
перти по качество на атмосферния въз-
дух (НМЕКАВ). 

Стартиране на процедура за финанси-
ране чрез ПУДООС на мерки за подоб-
ряване на КАВ. Процедурата е фокуси-
рана към общини с нарушено КАВ, 
обекти на наказателна процедура по 
Решение на Съда на Европейския съюз 
по дело C-488/15. 

ПУДООС: 40 
млн. лв. 

всяка година 
спрямо 2005 г.: 
SO2 – 78%; NОх 
– 41% ; НМЛОС 
– 21%; NH3 – 
3%; ФПЧ2.5 – 
20% 

 Опазване, под-
държане и възс-
тановяване на 
екосистемите и 
присъщото им би-
ологично разно-
образие. 

Инвестиционни и законодателни 
дейности, насочени към ефективна 
защита на природни местообитания 
и видове с европейско и нацио-
нално 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 
момента са сключени 95 бр. АДБФП с 
обща стойност на предоставяна БФП от 
127,8 млн. лв. 

Проектите включват: 

Анализи и проучвания на видове и 
природни местообитания, предмет на 
докладване по чл. 17 от Директивата за 
местообитанията и чл. 12 от Директи-
вата за птиците“; 

Знания за Натура 2000; 

Натура 2000 в Черно море; 

Управленски подход за мрежата „На-
тура 2000“ (завършен) 

Подобряване на природозащитното 
състояние на видове и типове при-
родни местообитания на територията 
на мрежата Натура 2000, попадащи в 

Изпълнение на проекти по сключени 
АДБФП по ОПОС 2014-2020 г. 

Оценка на подадени проектни предло-
жения по ОПОС 2014-2020 г., сключ-
ване на договори за същите и изпълне-
нието им.  

Подготовка и обявяване на процедури 
по ПОС 2021-2027 г. за подкрепа на: 
мерки, свързани с развитие на мре-
жата 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, сладко-
водни, храстовидни и др.), предмет на 
опазване в мрежата Натура 2000; 
мерки за опазване/възстановяване на 
екосистемите и присъщото им биоло-
гичното разнообразие извън Натура 
2000 

2023 г. ОПОС 2014-
2020 г.: 

135,5 млн. 
лв., от които 
115,2 млн. лв. 
от ЕФРР и 
20,3 млн. лв. 
от нацио-
нално финан-
сиране (ДБ). 

 

НПВУ: 93 
млн. лв. от 
МВУ и 11,5 
млн. лв. на-
ционално фи-
нансиране. 

 

Площ на место-
обитанията, 
подкрепени с 
цел постигане 
на по-добра 
степен на съх-
раненост – 
1 565 668 ха до 
2023 г.  
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национални паркове, природни пар-
кове и поддържани резервати (7 про-
екта са завършени и 7 са в изпълне-
ние); 

Споделена визия за екологичната 
мрежа Натура 2000 в България;  

Изготвяне/актуализиране на планове 
за действие за видове (4 проекта са за-
вършени и 18 са в изпълнение);  

Изпълнение на приоритетни мерки във 
влажни зони (4 проекта са в изпълне-
ние); 

Мерки за подобряване на природоза-
щитното състояние на птици (2 проекта 
са завършени и 8 проекта са в изпълне-
ние);  

Подобряване природозащитното със-
тояние на природни местообитания (5 
проекта се изпълняват); 

Подобряване на природозащитното 
състояние на видове в мрежата Натура 
2000 чрез подхода ВОМР в територията 
на местни инициативни групи (11 про-
екта се изпълняват). 

Обявени са две нови процедури по 
ОПОС 2014-2020 г.: 

Подобряване природозащитното със-
тояние на горски природни местооби-
тания и подпомагане на екосистемните 
услуги, предоставяни от горите, чрез 
прилагане на лесовъдски практики и 
залесяване (приключила, подадени са 
6 проектни предложения) 

Подобряване на природозащитното 
състояние на степни природни местоо-
битания чрез закупуване на земи 
(приключила, подадено е 1 проектно 
предложение) 

С финансиране от ПУДООС се изпълня-
ват 10 проекта на обща стойност 1,1  
млн. лв. 

Стартирал е предифиниран проект по 
програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-
2021 г. „Остойностяване и интегриране 

Приемане на ЗИД на Закона за биоло-
гичното разнообразие относно въвеж-
дане на подход за управление на за-
щитените зони от мрежата Натура 
2000.  

Разработване на специфични цели за 
опазване на 86 защитени зони, като за 
43 зони същите са разработени и пред-
стои тяхното одобрение. Разработва-
нето на специфични цели за остана-
лите 255 защитени зони е предвидено 
по НПВУ и предстои да стартира. 

Стартиране изпълнението на два про-
екта в рамките на НПВУ:  

„Интегриране на екосистемния подход 
и прилагане на решения базирани на 
природата в опазването на защитените 
зони от мрежата Натура 2000“; 

“Възстановяване на ключови за кли-
мата екосистеми в изпълнение на Стра-
тегията на биологично разнообразие 
на ЕС и целите на Европейския зелен 
пакт”. 

Приемане на Стратегия за биологич-
ното разнообразие в Република Бълга-
рия и Национален план за опазване и 
устойчиво използване на биологичното 
разнообразие и генетичните ресурси 
2020-2024 г. Разработване на Нацио-
нална стратегия за лечебните растения. 

Продължаване на изпълнение на мер-
ките, включени в актуалните нацио-
нални планове за действие за опазване 
на застрашени видове. Утвърждаване 
на 10 нови  планове за действие за 
опазване на застрашени видове. 

ПУДООС: 1,1 
млн. лв. 
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на екосистемните услуги“.Продължава 
процесът по издаване на заповеди за 
обявяване на защитените зони за мес-
тообитанията, като остава да бъдат из-
дадени заповеди за обявяване на пос-
ледните 47 защитени зони за местоо-
битанията. Издадени са общо 186 запо-
веди. В ход е разработване на специ-
фични и подробни природозащитни 
цели за редица защитени зони. Възло-
жено е разработването на специфични 
и подробни природозащитни цели за 
общо 86 защитени зони. Издадени са 7 
заповеди за изменение и допълнение 
на заповедите за обявяване на защите-
ните зони, във връзка с определянето 
от министъра на околната среда и во-
дите на специфични и подробни цели 
за тях. Одобрена НРПД за Натура 2000 
за 2021 – 2027 г. 

 Финансиране на 
мерки за намаля-
ване на емисиите 
на парникови га-
зове и адаптаци-
ята към клима-
тичните промени. 

Финансова подкрепа за проекти за 
намаляване на емисиите на парни-
кови газове в рамките на Инвести-
ционна програма за климата (ИПК), 
Програма „Микропроекти за кли-
мата“ (ПМПК) и Инвестиционна 
програма “Минерални води“ 
(ИПМВ) на Националния доверите-
лен екофонд (НДЕФ). 

 

Финансова подкрепа за проекти за 
намаляване на емисиите на парни-
кови газове и адаптацията към кли-
матичните промени по програма 
ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. 

 

 

2015 г. По ИПК са постигнати следните резул-
тати: 

Схема “Енергийна ефективност“ 

До момента са реализирани мерки за 
намаляване на енергопотреблението в 
114 обекта в т.ч.: 40 училища, 22 детски 
ясли и градини, 15 административни 
сгради, 8 читалища, 6 обществени 
сгради, 6 университета, 7 здравни 
служби, 4 улични осветления и 6 об-
щински болници/поликлиники. 

Схема “Електромобили“ 

До момента са закупени 63 електри-
чески превозни средства. 

По ПМПК се финансират два вида 
малки проекти, подпомагащи смекча-
ването на неблагоприятните клима-
тични промени и адаптацията към тях: 

а) Малки инфраструктурни проекти 
(доставка на апаратура, софтуер, изг-
раждане на малка инфраструктура), во-
дещи до директно или индиректно на-
маляване на емисиите на парникови 
газове или адаптация към климатич-
ните промени и  

Оценяване на проектни предложения 
по ИПК и ПМПК, сключване на дого-
вори и изпълнение. 

Подготовка и обявяване на процедури 
по ПОС 2021-2027 г. за насърчаване на 
адаптирането към изменението на кли-
мата, предотвратяването на риска от 
бедствия и устойчивостта, като се взе-
мат предвид екосистемни подходи: 
мерки за превенция и управление на 
риска от наводнения и засушаване (фо-
кус върху екологосъобразните мерки, 
ако е приложимо, в комбинация със 
сива инфраструктура); анализи на 
риска, мониторинг и прилагане на 
мерки за превенция и защита при неб-
лагоприятни геодинамични процеси – 
свлачища, срутища, ерозии, абразии; 
мерки, насочени към повишаване го-
товността на населението за адекватна 
реакция и подобряване устойчивостта 
чрез осигуряване на наземен капаци-
тет за борба с горските пожари; изг-
раждане на нови и оптимизиране 
и/или разширяване на съществуващи 
системи за предупреждение, наблюде-
ние, докладване; прогнозиране и сиг-
нализиране; разработване на цифрови 
модели, анализи и прогнози във 
връзка с климатичните изменения. 

2023 г. По ИПК: 8,29 
млн. лв.от 
НДЕФ. По 
ПМПК: 0,8 
млн. лв. от 
НДЕФ. 

 

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 нацио-
нално финан-
сиране. 

Спестени еми-
сии на парни-
кови газове от 
подкрепени 
проекти, подпо-
магащи смекча-
ването на неб-
лагоприятните 
климатични 
промени: 
660 000 tCO2eq 
до 2023 г. 
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б) “Меки“ проекти – дейности, свър-
зани със смекчаването и адаптацията 
към климатичните промени и състо-
ящи се в разработване на 
стратeгии/програми/доклади/анализи.  

До момента са реализирани 15 проекта 
в т.ч.: 8 проекта за изграждане на 
малка инфраструктура и 7 “Меки“ про-
екта. 

Успешно завършени 9 проекта по Пи-
лотната схема на ИПМВ с постигнати 
конкретни резултати: над 15 км изгра-
дени или възстановени водопроводи; 6 
изградени или реконструирани пом-
пени станции; 5 изградени или реконс-
труи-рани събирателни резервоари за 
мине-рални води; 1 СОЗ пояс А. 

Подписано е споразумение с Феде-
рална Република Германия за про-
дажба на излишъка от Годишно разп-
ределено количество емисии (Annual 
emissions allocations-AEAs) до 2022 г. 
Приходите за България са в размер на 
3,8 млн. евро и ще бъдат използвани за 
проекти за енергийна ефективност на 
училища и детски градини чрез НДЕФ. 

В процес на изпълнение е предефини-
ран проект по програма ООСКП на ФМ 
на ЕИП 2014-2021 г.: „Прилагане на 
иновативни мерки за смекчаване и 
адаптиране към изменението на кли-
мата в общините от България“ с бене-
фициент – НДЕФ на стойност 5,5 млн. 
лв. (БФП).  

Също по програма ООСКП на ФМ на 
ЕИП 2014-2021 г. са сключени и в из-
пълнение: 2 договора по покана Малка 
грантова схема № 4 Климат на стой-
ност 544,5 хил. лв. (БФП) – за информа-
ционно-образователни дейности, насо-
чени към подрастващите; 8 договора 
по Открита покана № 3 „Климат“ на 
стойност 6,53 млн. лв. (БФП) –  за раз-
работване и прилагане на мерки за 
смекчаване и адаптация към климатич-
ните промени от общините.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнение на проектите по програма 
ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. 
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Рациона-
лизиране и 
ускоряване 
процеду-
рите за 
предоста-
вяне на 
ефективна 
подкрепа 
за МСП 

Подкрепа на пи-
лотна фаза за въ-
веждане на СИМ 
в инвестицион-
ното проектиране 
и строителството 
като основа за 
цифрова ре-
форма на строи-
телния сектор в 
България  

Въвеждане на строително информа-
ционното моделиране (СИМ) в ин-
вестиционното проектиране и стро-
ителството за осъществяване на 
цифрова реформа на строителния 
сектор в България с оглед повиша-
ване на конкурентоспособността, 
производителността, устойчивия 
растеж и привлекателността на стро-
ителния сектор в България и създа-
ване на условия за привличане на 
чуждестранни инвестиции. 

 

2022 г. Мярката ще се осъществи чрез изпъл-
нение на проект по НПВУ  

Етап Организация и управление на 
проекта, информация и публичност: 

Изготвени длъжностни характеристики 
за екип по управление на проекта и 
осъществяване на дейност „Информа-
ция и публичност“. Очаква се подпис-
ване на оперативни договорености с 
Министерство на финансите за започ-
ване на работа по етапа. 

Изпълнението на инвестицията „Подк-
репа на пилотна фаза за въвеждане на 
СИМ в инвестиционното проектиране и 
строителството като основа за цифрова 
реформа на строителния сектор в Бъл-
гария“ е тясно свързано с Реформа 
C10.R5 от НПВУ – изготвяне на Страте-
гия и Пътна карта към нея за цифрова 
трансформация на строителния сектор.  

За изготвянето на окончателния вари-
ант на Стратегията и Пътната карта е 
създадена Национална работна група, 
със заповед на министъра на РРБ № 
РД-02-14-1010 от 24.10.2022 г. 

Предвижда се: 

Разработване на модул към единна ин-
формационна система по устройство 
на територията, инвестиционно проек-
тиране и разрешаване на строителст-
вото с възможност за регистриране в 
електронната система на проекти, раз-
работени със строително-информаци-
онно моделиране (СИМ), одобрение 
на проектите и осигуряване на достъп 
до тях от изпълнители и контролни ор-
гани по време на строителството, както 
и на собственици на въведения в експ-
лоатация строеж.  

Повишаване на цифровите умения с ог-
лед пригодност за заетост в мащаб: ад-
министрация, образователна сфера, 
предприемачи и строителен бизнес, 
мониторинг и управление на сградите 
в експлоатация. 

Етап „Изграждане на капацитет на СИМ 
общността в България, за осигуряване 
на знания и опит, свързани с прилага-
нето на СИМ – на пилотна фаза“ – 
01.01.2024 г. –  30.9.2026 г.  

 

Етап „Създаване на предпоставки за 
прилагане на национален цифров мо-
дел за СИМ“ – 01.07.2023 г. – 
30.09.2026 г. 

 

Етап Организация и управление на 
проекта, информация и публичност – 
01.07.2022 г. – 31.12.2026 г. 

2026 г. 9,348 млн. лв. Създаден и 
функциониращ 
уебсайт  

Повишено ниво 
на компетент-
ност и ефектив-
ност на публич-
ната админист-
рация 

Разработен на-
ционален мо-
дел за СИМ и 
учебни прог-
рами за универ-
ситетите 

Функциони-
раща софтуерна 
инфраструктура 
за работа със 
СИМ проекти  
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Повиша-
ване на ре-
сурсната 
ефектив-
ност и на-
маляване 
на въгле-
родните 
емисии  

Инвестиции в ус-
тойчива градска 
мобилност 

Финансиране на проекти за интегри-
ран градски транспорт по ОПРР 
2014-2020 и пилотна схема „Еколо-
госъобразна мобилност“ по НПВУ: 
Изграждане на транспортна инфрас-
труктура, вкл. зарядни станции. Дос-
тавка на превозни средства за градс-
кия транспорт, включително с ну-
леви емисии. Развитие на нови мар-
шрутни линии. Насърчаване на ал-
тернативни форми на транспорт. 

 

2018 ОПРР 

2022 НПВУ 

По ОПРР: В процес на изпълнение са 8 
проекта за интегриран градски транс-
порт, успешно приключили са 5. 

По НПВУ - разработване на Насоки за 
кандидатстване по пилотната схема 
„Екологосъобразна мобилност“ 

 

Изпълнение на проектите по ОПРР. 

Публикуване на Насоки за кандидатст-
ване по пилотната схема „Екологосъоб-
разна 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: 68 бр. 
нулевоемиси-
онни превозни 
средства и 27 
бр. зарядни 
станции. 

Повиша-
ване на 
енергий-
ната ефек-
тивност 
(ЕЕ) 

Подобряване на 
енергийната 
ефективност на 
сградния фонд 

Изпълнение на мерки за повиша-
ване на енергийна ефективност на 
жилищен и нежилищен сграден 
фонд по ОПРР и НПВУ. 

 

2018 ОПРР 

2022 

НПВУ 

По ОПРР: Изпълнява се процедура за 
предоставяне на БФП по ПО 1 „Устой-
чиво и интегрирано градско развитие“ 
– за внедряване на мерки за ЕЕ в жи-
лищни и административни сгради и в 
студентски общежития: сключени са 54 
бр. ДБФП за ЕЕ в жилищни и админист-
ративни сгради, като до момента са 
приключили 38 договора  

По ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефек-
тивност в опорни центрове в перифер-
ните райони“ са сключени 89 бр. ДБФП 
за ЕЕ в жилищни сгради и 131 бр. 
ДБФП за ЕЕ в публични сгради. Прик-
лючили са общо 199 бр. ДБФП  

По НПВУ : 

Инвестиция „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на нежилищния 
сграден фонд“ по НПВУ – изпълнение 
на мерки за повишаване на енергийна 
ефективност на държавни и общински 
публични сгради (вкл. администра-
тивни, спортни и за култура и изкуство 
както и сгради собственост на БАН) и 
на сгради в сферата на производството, 
търговията и услугите. 

Подмярка „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищния 
сграден фонд“ е насочена към предос-
тавяне на финансова, организационна 
и техническа помощ за подобряване на 

Изпълнение на проектите по ОПРР. 

 

Публикуване на Насоки за кандидатст-
ване за подкрепа за устойчиво енер-
гийно обновяване на нежилищния 
сграден фонд по НПВУ 

Публикуване на утвърдени Насоки за 
кандидатстване по процедура „Подк-
репа за устойчиво енергийно обновя-
ване на жилищния сграден фонд – Етап 
I“ и стартиране на кандидатстването по 
нея. 

Публикуване за обществено обсъж-
дане на Насоки за кандидатстване по 
процедура „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищния 
сграден фонд – етап II“. 

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 
първична енер-
гия от общест-
вените сгради – 
целева стой-
ност 81 921 680 
(kWh/година); 
текуща стой-
ност 88 103 911 
(kWh/година) 
налице е преиз-
пълнение 

Домакинства, 
преминали в 
по-горен клас 
на енергопот-
ребление – це-
лева стойност 
8 806 бр., те-
куща стойност 8 
208 бр. (степен 
на изпълнение 
93%) 

По НПВУ: 
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енергийните характеристики на жи-
лищния сграден фонд в Република Бъл-
гария; трансформиране на съществува-
щия модел на предоставяне на 100% 
безвъзмездна финансова помощ за 
собствениците на жилищни сгради в 
устойчив механизъм с активното учас-
тие на администрация, собственици и 
бизнес.  

Разработен и преминал обществено 
обсъждане (срок за становища и ко-
ментари – 31.10.2022 г.) проект на На-
соки за кандидатстване по първия етап 
на подмярката - процедура „Подкрепа 
за устойчиво енергийно обновяване на 
жилищния сграден фонд – етап I“ чрез 
подбор на предложения за изпълне-
ние на инвестиции за финансиране на 
обновяването на многофамилни жи-
лищни сгради. 

Подобрена жи-
лищна инфраст-
руктура – РЗП 
3 688 900 кв. м 

Подобрена пуб-
лична инфраст-
руктура сгради 
– РЗП 1 426 837 
кв. м. 

Подобрена тър-
говска/произ-
водствена/обс-
лужваща инф-
раструктура – 
РЗП 570 371 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 из-
пълнението на проекти за енер-
гийно обновяване в сградния фонд 
през целия проектен цикъл на про-
цеса на обновяване, да се увеличи 
търсенето на енергийно ефективни 
услуги чрез подобряване на осведо-
меността за ползите, доверието и 
мотивацията сред собственици на 
сгради и предоставяне на структури-
ран механизъм за получаване на ин-
формация. 

2022 г Инициирано създаване на междуве-
домствена работна група (МРГ) със за-
дача изготвяне на концепция за изпъл-
нението на реформа C4.R5. „Обслуж-
ване на едно гише“ , включена в ком-
понент № 4 „Нисковъглеродна  иконо-
мика“ на НПВУ и фигурираща в Прило-
жението към Решението за изпълне-
ние на Съвета ST 8091/22 за одобря-
ване на оценката на Плана за възстано-
вяване и устойчивост на България под 
поредни номера на ключовия етап  83 
„Създаване на пилотно обслужване на 
енергийно обновяване“ и цел 84 „Съз-
даване на физическо обслужване на 
едно гише във всеки регион по NUTS-3. 
В МРГ са привлечени експерти от 
МРРБ, МЕ и АУЕР. 

Създаване на 6 гишета в срок до края 
на 2022 

Създаване на останалите 22 в срок до 
кая на 2023  

2026 г. Преодоля-
ване на преч-
ките пред ин-
вестициите в 
енергийна 
ефективност 
в многофа-
милни жи-
лищни сгради 

 

Целева стой-
ност: 28 звена 
от типа обслуж-
ване на едно 
гише 

Повиша-
ване на 
енергий-
ната ефек-
тивност 

„Улесняване и 
ефективност на 
инвестициите в 
енергийна ефек-
тивност на много-
фамилни жи-
лища“ 

Реформата предвижда изменение 
на Закона за управление на етаж-
ната собственост 

2022 г От сформирането на междуведомст-
вена работна група за изменение на 
Закона за управление на етажната соб-
ственост с трите конкретни цели  до 
31.05.2022 г.  

Приети правила за работа на работната 
група и изведени предложенията на 
членовете на работната група за изме-
нение на закона по трите цели на Ре-
формата по НПВУ.  

Приемане на ЗИД на ЗУЕС 2022 г. Преодоля-
ване на преч-
ките пред ин-
вестициите в 
енергийна 
ефективност 
в многофа-
милни жи-
лищни сгради 

 

Целева стой-
ност: измене-
ние на Закона 
за управление 
на етажната 
собственост – 
обнародване в 
ДВ 
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Изготвен е проект на ЗИД на ЗУЕС и 
подготвен проект на частична предва-
рителна оценка на въздействие.  

Намаля-
ване на ад-
министра-
тивната те-
жест за 
предприя-
тията вкл. 
чрез по-
добряване 
на елект-
ронното 
управле-
ние 

„Изграждане на 
единен публичен 
регистър по уст-
ройствено плани-
ране на територи-
ята, инвестици-
онно проекти-
ране и разреша-
ване на строител-
ството“,  

Целта е обединяване на регистрите 
по устройство на територията, ин-
вестиционно проектиране и разре-
шаване на строителството, поддър-
жани от МРРБ, Дирекция за нацио-
нален строителен контрол, област-
ните управители, общинските адми-
нистрации и районните администра-
ции в градовете с районно делене.  

2021 г. Проведена обществена поръчка и 
сключен договор № РД 02 
29 235/30.09.2022 г. с „Национален 
център за териториално развитие“ ЕАД 
за изпълнението на дейност 1 по про-
екта „Анализ на нормативната уредба, 
текущото състояние на поддържаните 
регистри и работните процеси, свър-
зани с изграждането на Единен публи-
чен регистър по устройствено плани-
ране на територията, инвестиционно 
проектиране и разрешаване на строи-
телството и информационна система за 
неговото обслужване. Изготвяне на 
техническо задание за създаване на 
Единен публичен регистър по устройст-
вено планиране на територията, инвес-
тиционно проектиране и разрешаване 
на строителството и информационна 
система за неговото обслужване“. 

Дейност 2 – Изграждане на единен 
публичен регистър по устройствено 
планиране на територията, инвестици-
онно проектиране и разрешаване на 
строителството и информационна сис-
тема за неговото обслужване. 

Предвижда се през януари да бъде от-
крита поръчката за избор на изпълни-
тел, като през май да бъде сключен до-
говор със срок на изпълнение 6 ме-
сеца. 

2023 г. 3,05 млн. 
лева 

ОПДУ 

Очакван 
ефект - 100% 

Обединяване 
на регист-
рите, свър-
зани с уст-
ройството на 
територията, 
инвестицион-
ното проекти-
ране и строи-
телството, 
поддържани 
на централно 
и местно 
ниво;   

Подобряване 
на качест-
вото, пълно-
тата и сигур-
ността на 
данните и оп-
тимизация на 
тяхната орга-
низация; -  

Осигуряване 
на автомати-
зиран обмен 
на данни от и 
към външни 
системи на 
национално 
ниво; 

1. Брой подкре-
пени регистри –
текуща 0, це-
лева 1 

Очаквано из-
пълнение - 
100%; 

2. Подкрепени 
електронни ус-
луги за предос-
тавянето им в 
транзакционен 
режим – текуща 
0, целева 2 

Очаквано из-
пълнение - 
100%; 

3. Администра-
ции, подкре-
пени за въвеж-
дане на комп-
лексно адми-
нистративно 
обслужване – 
текуща 0, це-
лева мин.2 

Очаквано из-
пълнение - 
100%; 

4. Брой норма-
тивни актове, за 
които са извър-
шени оценки на 
въздействието 
– текуща 0, це-
лева 1. 

Очаквано из-
пълнение - 
100%. 
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Намаля-
ване на ад-
министра-
тивната те-
жест за 
предприя-
тията вкл. 
чрез по-
добряване 
на елект-
ронното 
управле-
ние 

„Изграждане на 
система за управ-
ление на собстве-
ността, включи-
телно единен ре-
гистър на дър-
жавната и общин-
ската собственост 
и единна резер-
вационна сис-
тема“,  

Чрез създаването на единната сис-
тема се цели обединяването на ре-
гистрите за обектите и имотите – из-
ключителна, публична, частна дър-
жавна и общинска собственост, под-
държани в МРРБ, в 28-те областни 
администрации, първостепенните 
разпоредители с бюджет и в 265 – 
те общини в един общ регистър, с 
изключение на тези, съдържащи ак-
тове, маркирани с гриф за сигурност 
и данни, представляващи класифи-
цирана информация по смисъла на 
ЗЗКИ. Обединяването на регистрите 
ще осигури икономичност, система-
тичност, бърз достъп до данни и ус-
луги, като ще се подобри качест-
вото, пълнотата и сигурността на 
данните и ще се оптимизира цялост-
ната им организация, както и ще се 
осигури служебен обмен на данни 
от регистъра чрез средата за между-
регистров обмен RegiX.  

2021 г. Проведена обществена поръчка и 
сключен договор № РД 02 
29 237/05.10.2022 г. за изпълнението 
на дейност 1 по проекта „Изготвяне на 
предложения за нормативни промени 
и проект на техническо задание за изг-
раждане на система за управление на 
собствеността, включително единен 
регистър на държавната и общинската 
собственост“. 

Дейност 2 – Изграждане на система за 
управление на собствеността, включи-
телно единен регистър на държавната 
и общинската собственост 

2023 г. 3,1 млн. лева 

ОПДУ 

Очакван 
ефект - 100% 

Обединява-
нето на ре-
гистрите за 
обектите и 
имотите – из-
ключителна, 
публична, 
частна дър-
жавна и об-
щинска собс-
твеност, под-
държани в 
МРРБ в един 
общ регистър 

1. Брой подкре-
пени регистри –
текуща 0, це-
лева 1 

Очаквано из-
пълнение - 
100%. 

2. Подкрепени 
електронни ус-
луги за предос-
тавянето им в 
транзакционен 
режим – текуща 
0, целева 1 

Очаквано из-
пълнение - 
100%. 

3. Брой норма-
тивни актове, за 
които са извър-
шени оценки на 
въздействието 
– текуща 0, це-
лева 2. 

Очаквано из-
пълнение - 
100%. 

Намаля-
ване на ад-
министра-
тивната те-
жест за 
предприя-
тията пред-
приятията 
вкл. чрез 
подобря-
ване на 
електрон-
ното уп-
равление 

„Единна инфор-
мационна сис-
тема по устройс-
тво на територи-
ята, инвестици-
онно проекти-
ране и разреша-
ване на строител-
ството“  

Създаване на възможност за елект-
ронно подаване на документи, заяв-
ления и проекти, разрешаване изра-
ботването и одобряване на устройс-
твени планове, одобряване на ин-
вестиционни проекти, издаване на 
разрешения за строеж и въвеждане 
в експлоатация. 

2022 г. Предстои откриване на обществена по-
ръчка за възлагане изработването на 
детайлно техническо задание за създа-
ване на системата. 

Създадена Единна информационна 
система по устройство на територията, 
инвестиционно проектиране и разре-
шаване на строителството 

Дейност 2- Подготовка на проекти за 
изменение на свързани законови и 
подзаконови нормативни актове, вкл. 
създаване на подзаконов нормативен 
акт за функциониране на единната ин-
формационна система по устройство 
на територията, инвестиционно проек-
тиране и разрешаване на строителст-
вото. 

Предвижда се до края на 2023 г. да се 
възложи дейността за изработване на . 
Единна информационна система по ус-
тройство на територията, инвестици-
онно проектиране и разрешаване на 

2026 г. 3 512 000 лв. 
(НПВУ и дър-
жавен бю-
джет) 

1. Брой създа-
дени елект-
ронни адми-
нистративни ус-
луги – текуща 0, 
целева мин. 60 

2. Брой създа-
дени вътрешни 
електронни ад-
министративни 
услуги  

3. Администра-
ции, подкре-
пени за извър-
шване на комп-
лексно адми-
нистративно 
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строителството и дейността за изгот-
вяне на нормативни промени 

обслужване – 
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 новоиз-
градени сис-
теми – 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 пре-
ход и ще разглеждат възможността 
за трансформацията им вкл. чрез 
нови индустриални дейности и нови 
енергийни приложения във въглищ-
ните региони. 

01.01. 
2022 г. 

Министерство на енергетиката, съв-
местно с консултантите от Прайсуотър-
хаусКупърс България, разработва три 
прогнозни сценария за преход към 
нисковъглеродна икономика и оценка 
на ефекта им върху трите въглищни ре-
гиона.  

Приемане на докладите от консултанта 
и изготвяне на Териториалните Пла-
нове за Справедлив Преход 

Декември 
2022 г 

1,178 млрд. 
евро инвести-
ции от МСП 

Приети и одоб-
рени 3 Терито-
риалните Пла-
нове за Спра-
ведлив Преход 
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1.1.4 Специфична препоръка 4 

Да сведе до минимум административната тежест за предприятията чрез подобряване на 
ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление. Да 
гарантира ефективното функциониране на рамката за несъстоятелност. Да увеличи усили-
ята за осигуряване на адекватна оценка и намаляване на риска, ефективен надзор и прилагане 
на рамката за борба с изпирането на пари. 

 Обзор на изпълнението на политиката 

Намаляването на административната тежест за бизнеса продължава да бъде приоритет, като уси-
лията са насочени основно към подобряване на законодателството, повишаване ефективността на пуб-
личната администрация и въвеждането на електронно управление.  

Изготвен е законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (ЗЕУ), 
който в началото на м. ноември е приет от Министерския съвет. С предложените промени се цели съ-
ществено ускоряване на процеса по развитието на електронното управление в Република България с 
реални ползи за потребителите на услугите, както и за административните органи, които ги предоставят. 

Продължават усилията за подобряване на качеството на регулаторната рамка и повишаване капацитета 
на администрацията за извършване на по-задълбочени оценки на въздействието. С Решение № 436 от 
2022 г. Министерският съвет определи списък от законопроекти, на които ще бъде извършена цялостна 
предварителна оценка на въздействието, както и закони, на които ще бъде извършена последваща 
оценка на въздействието. Предвидено е оценките на въздействието да се извършват със собствени ре-
сурси на министерствата и подчинените им административни структури без възлагане на външни орга-
низации. Наблюдението на изпълнението на решението се извършва от Съвета за административна ре-
форма.  

Извършеният анализ в рамките на епизодите от живота, свързани със стартиране на бизнес, наемане на 
служители и закриване на бизнес, показва, че са налице допълнителни възможности за оптимизация 
на административните услуги и работните процеси а в тези области. Предстои провеждането на серия 
от работни срещи с ключовите заинтересовани институции, в резултат на които да се вземе окончателно 
решение по отношение на оптимизираните процеси за реализиране на епизодите и ИТ решенията, не-
обходими за тяхната електронизация, в т.ч. за осъществяване на сигурен автоматизиран обмен на 
данни. Въз основа на взетите решения ще бъдат финализирани и  проектите за изменение и допълнение 
в съответните нормативни актове. 

Законодателните промени, които целят повишаване на бързината и ефективността на процедурите по 
несъстоятелност, са разработени и внесени за приемане от Народното събрание. След окончателното 
приемане на законодателните промени ще се пристъпи към разработване и актуализиране на съответ-
ните подзаконови актове и методологическата рамка. 

Продължава работата по изготвяне на оценки на риска в областта на мерките срещу изпиране на пари 
и финансиране на тероризма. За целите на идентифицирането на рисковете МРГ НОР използва финан-
сова подкрепа от ЕС чрез технически инструмент (Програма за подкрепа на структурните реформи). За 
целите на актуализацията на Националната оценка на риска (НОР) и за две секторни оценки (в областта 
на виртуалните активи и ЮЛНЦ), МРГ ползва методологии, предоставени от Съвета на Европа. Дейнос-
тите по третата секторна оценка вече са приключили с приет технически доклад, изготвен от Съвета на 
Европа относно „Оценка на въздействието на схемата за придобиване на българско гражданство срещу 
инвестиции“. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Въпреки че правомощията на Министерския съвет, който прие Решение № 436/2022, бяха прек-
ратени предсрочно, до този момент са извършени първите три цялостни предварителни ОВ и първата 
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последваща ОВ. Междувременно е възможно да настъпят промени в определените за предварителните 
ОВ законопроекти, тъй като със състава на Министерския съвет се променят и приоритетите в законо-
дателната програма на правителството. Оптимизацията на процесите в рамките на епизодите от живота 
също изисква ясна политическа воля и последователен и устойчив процес на вземане на решения на 
всички нива. В този смисъл, финализирането и приемането на нормативните промени, свързани с тях, 
до голяма степен зависи от наличието на стабилно правителство и редовен парламент.  

Налице е известно забавяне в изпълнението на първите две мерки, в областта на несъстоятелността, 
което се дължи основно на нестабилната политическа ситуация през последната година. Забавен беше 
и законодателният процес, в резултат на което обсъждането и приемането на изменения в Търговския 
закон за реформа на рамката на несъстоятелността все още предстои. По тази причина реализация им 
ще продължи и през 2023 г. 

Сроковете по отношение оценките на рисковете в областта на мерките срещу изпиране на пари и фи-
нансиране на тероризма са до края на 2022 г., като се работи активно за постигане на задачите до края 
на този срок. Възможно е забавяне на изпълнението на мярката, тъй като изпълнението ѝ зависи от 
действията на всички ведомства и институции, представени в МРГ.  
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Табл.: Мерки, адресиращи СП 4 от 2020 г. 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 
ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели 
за ефект с  
текуща и  

целева  
стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 

(към 31 октомври 2022 г.) 

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

изпълнението ѝ  
(след 31 октомври 2022 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Минимали-
зиране на 
администра-
тивната те-
жест за 
предприяти-
ята чрез по-
добряване 
на ефектив-
ността на 
публичната 
администра-
ция и укреп-
ване на 
електрон-
ното управ-
ление 

Реализиране на 
епизоди от жи-
вота, свързани 
със стартиране 
на бизнес, нае-
мане на служи-
тели и закри-
ване на бизнес 

 

Целта е да се оптимизират админис-
тративните услуги в рамките на кон-
кретни „епизоди от живота“ и да се 
намали административната тежест 
за бизнеса, в т.ч намаляване на броя 
взаимодействия на бизнеса с инсти-
туциите, броя на изискваните доку-
менти и времето за предоставяне на 
административните услуги в рам-
ките на епизодите.  

 

01.2022 г. По проект „Подкрепа за реформата на 
публичната администрация“, финанси-
ран от ППСР към ЕК е извършен цялос-
тен анализ на административните ус-
луги и реинженеринг на работните 
процеси,  свързани с епизодите старти-
ране на бизнес, наемане на служители 
и закриване на бизнес. 

Извършен е анализ и са идентифици-
рани възможности за допълнителна 
оптимизация на работните процеси в 
рамките на епизодите стартиране на 
бизнес, наемане на служители и закри-
ване на бизнес. 

Изготвяне на пакет от нормативни из-
менения за оптимизиране на проце-
сите и облекчаване на административ-
ната тежест за бизнеса в обхвата на 
тези епизоди. 

 

2023 г. Намалена ад-
министратив-
ната тежест за 
бизнеса 

Регламенти-
рани услуги от 
типа „епизоди 
от живота“  

 

Текуща стой-
ност: 0 епизода 

Целева стой-
ност: 3 епизода 

Минимали-
зиране на 
администра-
тивната те-
жест за 
предприяти-
ята чрез по-
добряване 
на ефектив-
ността на 
публичната 
администра-
ция и укреп-
ване на 
електрон-
ното управ-
ление 

Подобряване ка-
чеството на по-
литиките и нор-
мативните ак-
тове чрез изгот-
вяне на цялос-
тни предвари-
телни (ЦПОВ) и 
последващи 
оценки на въз-
действието 
(Посл. ОВ) 

Целта е да се повиши капацитета на 
администрацията за изготвяне на 
цялостни предварителни и послед-
ващи ОВ, да се натрупа експертиза, 
опит, информация и данни с цел по-
добряване качеството на норматив-
ните актове и съответно качеството 
на регулирането на обществените 
отношения. 

05.2022 г. Прието е РМС за създаване на органи-
зация за извършване на ОВ. 

Прието е РМС със списък от законопро-
екти, на които да се извърши ЦПОВ, 
както и закони, на които да се извърши 
ПослОВ. 

 

Извършване на планираните ОВ; 

Доклад за изпълнение на РМС към 31 
декември 2022 г. 

2023 г. Подобрен ка-
пацитет за из-
вършване на 
ОВ, планиране 
и изработване 
на норма-
тивни актове.  

Подобрено ка-
чество на нор-
мативните ак-
тове. 

Изготвяне на 
ЦП ОВ.  

Текуща стой-
ност: 3 (16%)  

Целева стой-
ност: 18 ЦП ОВ.  

Изготвяне на 
ПОВ. 

 

Текуща стой-
ност: 1 (5%) 

Целева стой-
ност: 18 ПОВ 
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Минимали-
зиране на 
администра-
тивната те-
жест за 
предприяти-
ята чрез по-
добряване 
на ефектив-
ността на 
публичната 
администра-
ция и укреп-
ване на 
електрон-
ното управ-
ление 

Разработване и 
прилагане на Ре-
ферентна архи-
тектура за опе-
ративна съвмес-
тимост (РАОС) и 
на информаци-
онна система за 
централизирано 
изграждане и 
поддържане на 
регистри (ИС-
ЦИПР) 

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

Дейност 1: Разработване и прила-
гане на РАОС 

Дейност 2: Разработване на ИСЦИПР 

Дейност 3: Изграждане на централи-
зирани регистри за оперативна съв-
местимост чрез ИСЦИПР, трансфор-
мация и миграция на данни към тях 

Дейност 4: Изграждане на регистри 
и Единна информационна система 
за автоматизиране на вътрешно ад-
министративни процеси в Минис-
терството на младежта и спорта 
(ММС) 

Дейност 5: Изграждане на единен 
регистър „Заетост“ и надграждане 
на информационната система на 
Агенцията по заетостта (АЗ) за пос-
редническа дейност по наемане на 
работа и временна заетост 

10.2020 г. По дейност 1: Сключен договор № 
78/25.10.2021 г. с избрания външен из-
пълнител „ТЕХНОЛОГИКА” ЕАД.  

Към момента възложителят (МЕУ) е 
приел и изплатил поддейност 1 „Ана-
лиз на изискванията“ и поддейност 2 
„Изготвяне на РАОС“ от предмета на 
договора. 

По дейност 2: Сключен договор № 
73/04.10.2021 г. с избрания външен из-
пълнител „ОРАК–ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 
Към момента възложителят (МЕУ) е 
приел и изплатил етап Планиране и 
етап Детайлизация. Доставена плат-
форма и лиценз. 

Дейност 3 -- стартирането на процеду-
рата за избор на изпълнител на дей-
ността е в пряка зависимост от резул-
тата от работата на изпълнителите по 
дейност 1 и дейност 2. Към момента е 
изготвена документация за провеж-
дане на обществена поръчка по ЗОП и 
техническа спецификация. 

По дейност  

4: Проведена е процедура за избор на 
изпълнител на обществена поръчка с 
предмет: „Анализ на данните и работ-
ните процеси, изготвяне на методоло-
гия за трансформация на данните от 
съществуващите регистри в машинно 
четим формат и изготвяне на техни-
ческа спецификация за разработване и 
внедряване на ЕИС“. Сключен е дого-
вор с изпълнител на 20.01.2021 г. Дого-
ворът е изпълнен.  

Проведена е процедура за избор на из-
пълнител на обществена поръчка с 
предмет: „Правен анализ на норматив-
ната уредба в областта на регистраци-
онните режими по Закона за физичес-
кото възпитание и спорта, обн., ДВ, бр. 
86 от 2018 г.“. Сключен договор с из-
пълнител адв. дружество "Добрев и 
Люцканов" №23-00-18/02.03.2021 г. 
Към момента договорът е изпълнен. 
Извършени анализи на данните в ре-
гистрите и нормативната уредба; 

По дейностите предстои да бъде из-
пълнено: 

По дейност 1:  

- 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; 

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  – пот-
ребители и администратори за работа 
с ИСЦИПР. 

Дейност 3 

 – обявяване на процедура за изгот-
вяне на техническа спецификация за 
изпълнение на дейността, избор на из-
пълнител и изготвена ТС. 

По дейност 4:  

-Изградени най-малко 4 централизи-
рани регистри чрез ИСЦИПР; 

-Трансформирани и мигрирани данни 
от съществуващите в новоизградените 
регистри; 

-Изградена, тествана и внедрена ЕИС 
за автоматизиране на вътрешно адми-
нистративни процеси в ММС; 

- Обучени 60 служители на ММС – пот-
ребители и администратори за работа 
с ЕИС.  

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

4,33 млн. лв. 
БФП по ОПДУ 

повишаване 
на нивото на 
оперативна 
съвместимост 
на информа-
ционните ре-
сурси; 

оптимизация 
на процеса по 
изграждане и 
поддържане 
на регистри на 
държавната 
администра-
ция; 

автоматизи-
ране и опти-
мизация на 
процесите, с 
цел предотв-
ратяване дуб-
лиране и не-
съответствия 
между данни, 
съдържащи се 
в регистрите 
на различните 
администра-
тивни органи. 

Брой подкре-
пени регистри –
текуща 0, це-
лева 8 
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Сключен договор № 23-00-
39/05.04.22 г. с избрания изпълнител 
„Индекс – България“ ООД с предмет: 
„Изграждане на Единната информаци-
онна система за автоматизиране на 
вътрешно административни процеси в 
ММС, както и трансформацията и миг-
рацията на данни от съществуващите 
регистри“. 

Разработени образци на заявления за 
електронни услуги; Разработена тес-
това версия на ЕИС; разработен систе-
мен проект на ЕИС и софтуерно реше-
ние; Проведени срещи за демонстри-
ране на тестовата версия; Изпълнени 
са етапи „Анализ на данните“, „Изгот-
вяне на системен проект“ и „Разработ-
ване на софтуерно решение“. Към мо-
мента се изпълнява етап „Тестване“. 

По дейност 5: Приключила процедура 
по ЗОП с предмет „Изготвяне на анализ 
на нормативната уредба, анализ на 
данните и работните процеси и изгот-
вяне на техническа спецификация за 
надграждане на ИС на АЗ“. Сключен е 
договор № 01/25.01.2021 г. със „САЙ-
БЪРЕКС“ ООД. Договорът е изпълнен. 
Извършен анализ на нормативната 
уредба, данните и работните процеси в 
областта на посредническата дейност 
по наемане на работа и временната за-
етост; Изготвени проекти за изменение 
и/или допълнение на нормативни ак-
тове в областта на посредническата 
дейност по наемане на работа и вре-
менна заетост; 

Предстои обявяване на процедура с 
предмет: „Надграждане на информа-
ционната система на АЗ за посредни-
ческа дейност по наемане на работа и 
временна заетост, както и трансформа-
ция и миграция на данни от съществу-
ващите регистри“. 

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 
администра-
тивната те-
жест за 

„Проектиране, 
разработка, 
внедряване и 
поддръжка на 
Единна инфор-

В рамките на мярката се цели: 

1. Подобряване на регулаторната и 
надзорна дейност на КФН чрез кон-
солидиране на информационните 

2021 г. За изпълнението на дейност „Изграж-
дане на Единна информационна сис-
тема (ЕИС) за нуждите на Комисията за 
финансов“ е сключен договор № 
37/11.08.21 г. със „Скейл Фокус“ АД. По 
договора е изпълнен етап „Анализ на 

Предстои да бъде изпълнено: 

1. Разработена и внедрена Единна ин-
формационна система за нуждите на 
КФН; 

30.09. 
2023 г. 

4,99 млн. лева 
по ОПДУ 

Подобряване 
на регулатор-
ната и над-
зорна дейност 

Администра-
ции, подкре-
пени за КАО – 
отчетна 0, це-
лена 1 бр. 
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предприяти-
ята чрез по-
добряване 
на ефектив-
ността на 
публичната 
администра-
ция и укреп-
ване на 
електрон-
ното управ-
ление 

мационна сис-
тема в Комиси-
ята за финансов 
надзор“ 

потоци и процеси и изграждане на 
ЕИС; 

2. Осигуряване на автоматизиран 
обмен на данни от и към външни 
системи на национално и междуна-
родно ниво; 

3. Подобряване на процеса по адми-
нистративно обслужване на гражда-
ните и бизнеса. 

данните и изискванията към софтуер-
ния продукт“, към момента се изпълня-
ват етапи „Изготвяне на системен про-
ект за софтуерния продукт“ и „Разра-
ботване на софтуерен продукт в систе-
мите и на устройствата на възложи-
теля“. 

2. Осигурена възможност за интегра-
ция с външни регистри и системи на 
национално и европейско ниво за осъ-
ществяване 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 

на КФН чрез 
консолиди-
ране на ин-
формацион-
ните потоци и 
процеси и изг-
раждане на 
ЕИС;  

Осигуряване 
на автомати-
зиран обмен 
на данни от и 
към външни 
системи на на-
ционално и 
междуна-
родно ниво;  

Подобряване 
на процеса по 
администра-
тивно обслуж-
ване на граж-
даните и биз-
неса. 

Контролни, 
приходни и ре-
гулаторни ор-
гани, подкре-
пени за разви-
тие на органи-
зационен и ана-
литичен капа-
цитет, включи-
телно за извър-
шване на съв-
местни про-
верки – отчетна 
0, целева 1; 

Брой подкре-
пени регистри – 
отчетна 0, це-
лева 18; 

Подкрепени 
електронни ус-
луги за предос-
тавянето им в 
транзакционен 
режим-отчетна 
0, целева 252; 

Брой проекти за 
развитие на 
секторните сис-
теми на е-уп-
равление (е-об-
ществени по-
ръчки, е-здра-
веопазване, е-
митници, е-ар-
хивиране, е-
осигуряване и 
др.)-отчетна 0, 
целева 1 

Минимали-
зиране на 
администра-
тивната те-
жест за 
предприяти-
ята чрез по-
добряване 
на ефектив-
ността на 
публичната 

„Изграждане и 
развитие на Ин-
тегрирана ин-
формационна 
система за пен-
сиите (ИИСП)“,  
и развитие на 
„Единен портал 
за електронни 
услуги на НОИ“. 

Развитие и въвеждане на Институ-
ционалната архитектура на НОИ за 
приоритетни процеси, свързани с 
пенсиите и предоставяне на елект-
ронни административни услуги 

2019 г. За изпълнение на дейност „Развитие на 
Институционалната архитектура на 
НОИ по отношение на процесите, свър-
зани с пенсиите и реализиращи Елект-
ронното осигурително досие“ и дей-
ности „Въвеждане на Институционал-
ната архитектура на НОИ по отношение 
на процесите, свързани с пенсиите и 
реализиращи Електронното осигури-
телно досие“ е сключен договор 

Очаквани резултати: 

Развита и въведена Институционална 
архитектура на НОИ за приоритетните 
основни и спомагателни процеси, 
свързани с пенсиите, чрез 

- Разработена и внедрена ИИСП, обс-
лужваща Електронно осигурително до-
сие (ЕОД) за пенсия;; 

2023 г. 4,93 мн. лв. по 
ОПДУ 

 

1. Админист-
рации, подкре-
пени за КАО – 
отчетна 0, це-
лева 1 бр. 

 

2. Контролни, 
приходни и ре-
гулаторни ор-
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администра-
ция и укреп-
ване на 
електрон-
ното управ-
ление 

№1005-40-6/18.01.2022 г. със „Стемо“ 
ООД. 

Прието е изпълнението на фаза „Пла-
ниране“. Към момента се изпълнява 
фаза „Детайлизиране“. 

-Разработен и внедрен ЕПЕУ, включващ 
надградени до ниво 3 минимум 12 ад-
министративни услуги за реализиране 
на процесите по отпускане и изпла-
щане на пенсии; осигурена възмож-
ност за подаване по електронен път от 
осигурители на данни за осигурителен 
стаж и доход и категория труд на оси-
гурените лица; автентикиран достъп на 
лицата до ЕОД; 

- Разработени минимум 8 нови ВЕАУ за 
автоматизирано предоставяне на 
данни за пенсии; 

- Разработени два нови регистъра: Ре-
гистър на осигурителния стаж по чл. 9а 
от Кодекса за социално осигуряване 
(КСО) и Регистър на решенията на ме-
дицинските комисии към НОИ по 
чл.98, ал. 4 от КСО. 

гани, подкре-
пени за разви-
тие на органи-
зационен и ана-
литичен капа-
цитет, включи-
телно за извър-
шване на съв-
местни про-
верки – отчетна 
0, целева 1; 

3. Брой 
подкрепени ре-
гистри – от-
четна 0, целева  
7; 

4. Подкрепени 
електронни ус-
луги за предос-
тавянето им в 
транзакционен 
режим-отчетна 
0, целева 12; 

5. Брой про-
екти за разви-
тие на сектор-
ните системи на 
е-управление 
(е-обществени 
поръчки, е-
здравеопаз-
ване, е-мит-
ници, е-архиви-
ране, е-осигуря-
ване и др.)-от-
четна 0,  
целева 1 

Минимали-
зиране на 
администра-
тивната те-
жест за 
предприяти-
ята чрез по-
добряване 
на ефектив-
ността на 
публичната 

Въвеждане на 
Институционал-
ната архитек-
тура на НОИ по 
отношение на 
процесите, реа-
лизиращи Елект-
ронното осигу-
рително досие 

„Развитие и въвеждане на Архитек-
турата на НОИ за процесите, свър-
зани с парични обезщетения, по-
мощи и гарантирани вземания“ 

2020 г. За изпълнението на дейности „Разви-
тие на Архитектурата на НОИ за проце-
сите, свързани с парични обезщетения, 
помощи и гарантирани вземания“ и 
„Въвеждане на Архитектурата на НОИ 
за процесите, свързани с парични обез-
щетения, помощи и гарантирани взе-
мания“ е проведена процедура по ЗОП 
и сключен договор № 1005-40-
45/13.04.2022 г. със „ Стемо“ ООД. Из-

Очаквани резултати: 

1. Развита и въведена Архитектура на 
НОИ за процесите, свързани с парични 
обезщетения, помощи и гарантирани 
вземания,  

2. Разработени 18 нови ВЕАУ за авто-
матизирано предоставяне на данни за 
паричните обезщетения и помощи от 
държавнотообществено осигуряване. 

 7,29 млн. лв. 
по ОПДУ 

 

1. Администра-
ции, подкре-
пени за КАО – 
отчетна 0, це-
лева 1 бр. 

 

2. Контролни, 
приходни и ре-
гулаторни ор-
гани, подкре-
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администра-
ция и укреп-
ване на 
електрон-
ното управ-
ление 

пълнени са фази „Планиране“ и „Де-
тайлизиране“, към момента се изпъл-
нява фаза „Изграждане“. 

3. Разработен нов регистър на гаранти-
раните вземания на работниците и слу-
жителите при несъстоятелност на рабо-
тодателя инадградени 10 бр. съществу-
ващи регистри 

4. Подобряване на дейността на НОИ 
във връзка с изплащането на парични 
обезщетения, помощи и гарантирани 
вземания  

5. Оптимизиране на контролната дей-
ност на НОИ по спазване на осигури-
телното законодателство 

6. Подобряване на процеса по адми-
нистративно обслужване на гражда-
ните и бизнеса в НОИ и намаляване на 
административната тежест 

пени за разви-
тие на органи-
зационен и ана-
литичен капа-
цитет, включи-
телно за извър-
шване на съв-
местни про-
верки – отчетна 
0, целева 1; 

3. Брой подкре-
пени регистри – 
отчетна 0, це-
лева 11; 

4. Подкрепени 
електронни ус-
луги за предос-
тавянето им в 
транзакционен 
режим-отчетна 
0, целева 25; 

5. Брой проекти 
за развитие на 
секторните сис-
теми на е-уп-
равление (е-об-
ществени по-
ръчки, е-здра-
веопазване, е-
митници, е-ар-
хивиране, е-
осигуряване и 
др.)-отчетна 0, 
целева 1 

Минимали-
зиране на 
администра-
тивната те-
жест за 
предприяти-
ята чрез по-
добряване 
на ефектив-
ността на 
публичната 
администра-
ция и укреп-
ване на 

Изграждане на 
мобилно прило-
жение за елект-
ронна иденти-
фикация и елек-
тронно подпис-
ване – BGID 

Мярката обхваща дейности по изг-
раждане на приложение за мобилна 
електронна идентификация и под-
писване BGID: 

Дейност 1: Проектиране на модел 
на създаване, разпределение и из-
ползване на криптографски клю-
чове; 

Дейност 2: Разработване на сър-
върна част за регистрация и използ-
ване на електронна идентификация; 

2022 г. Сключен е договор с „Информационно 
обслужване“ АД за изграждане и внед-
ряване на мобилно приложение за 
електронна идентификация и елект-
ронно подписване – BGID. В ход е из-
пълнението на договора като към 
31.10.2022 г. е изготвен системен про-
ект и е в процес на изпълнение разра-
ботването на  сървърната част за регис-
трация и използване на електронна 
идентификация,  както и разработва-
нето на мобилното приложение. 

Дейност 2, 3 и 4 - 21.01.2023 г.; 

Дейност 5 и 6 - 21.07.2023 г.  

 

2023 г. -Предоставяне 
на удобно, си-
гурно и дос-
тъпно мо-
билно средс-
тво за елект-
ронна иденти-
фикация и 
подписване на 
електронно 
съдържание (с 
усъвършенст-
ван електро-
нен подпис); 

Изградени мо-
билни прило-
жения за елект-
ронна иденти-
фикация и под-
писване - от-
четна - 0, це-
лева - 1.Надгра-
дени пилотни 
системи с ви-
соко ниво на 
използване от 
граждани и биз-
нес за използ-
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електрон-
ното управ-
ление 

Дейност 3: Разработване на мо-
билно приложение за потребители 
за Android и iOS 

Дейност 4: Разработване на слу-
жебно мобилно приложение за 
Android и iOS; 

Дейност 5: Разработване на софту-
ерни библиотеки за надграждане на 
информационни системи с функцио-
налности за подписване и иденти-
фикация; 

Дейност 6: Пилотна интеграция 

 

-Повишаване 
на използва-
нето на елект-
ронни адми-
нистративни 
услуги 

- Високо ниво 
за готовност 
за покриване 
на изисквани-
ята на предло-
жението за из-
менение на 
Регламент (ЕС) 
910/2014 за 
т.нар. евро-
пейски дигита-
лен портфейл, 
след влиза-
нето му в сила 

ване на мо-
билна иденти-
фикация и под-
писване -  от-
четна - 0, це-
лева – 6. 

Правна 
рамка на не-
състоятел-
ността 

Изпълнение на 
Пътната карта за 
прилагане на 
рамката за не-
състоятелност и 
стабилизация и 
разработване на 
процес за съби-
ране на данни 

Изпълнение на дейностите, зало-
жени в Пътната карта, разработена в 
изпълнение на проект по ППСР на 
Европейската комисия. 

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

1. Законодателни промени 

2. Организационни промени 

3. Обучителни програми за синдици, 
доверени лица и съдии 

4. Специализирани електронни 
средства за комуникация в рамките 
на производствата по не-състоятел-
ност и стабилизация 

5. Разработване и представяне на 
наръчници, кодекси, образци и на-
соки 

6. Събиране и публикуване на данни 

Септември 
2019 г. 

1. Проектът на ЗИД на Търговския за-
кон (ТЗ) е изготвен , преминал през об-
ществени консултации и през съгласу-
вателна процедура по чл. 32, ал. 1 от 
УПМСНА, приет от Министерския съвет 
и внесен за обсъждане и приемане от 
Народното събрание на 28 октомври 
2022 г. 

4. Направена е техническа оценка на 
състоянието на Информационната сис-
тема за производството по несъстоя-
телност (ИСПН), като за изготвяне на 
техническата оценка са разгледани 
различни аспекти от функционалните и 
нефункционални характеристики на 
информационната система, а именно 
платформа, на която е разработена, 
достъп на потребителите до системата, 
наличие на информация за следене на 
промените и др. С цел да се приведе в 
съответствие системата с НОИИСРЕУ и 
НМИМИС и да се разработят нови фун-
кционалности, съгласно изискванията 
на Регламент (ЕС) 2015/848 бе устано-
вена целесъобразността от изгражда-
нето на нова съвременна система, от-
говаряща на изискванията на ЗЕУ. Под-
готвено е техническо задание, в което 

Изготвени проекти за изменение и до-
пълнение в законовата и подзаконо-
вата 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 
образците за синдиците и страните в 
производството по несъстоятелност. 

 

 

Стартиране на програма за продължа-
ващо обучение на синдици и доверени 
лица. 

 

30 април 
2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ускоряване на 
процедурата 
по несъстоя-
телност; 

По-ефективно 
регулиране на 
дейността на 
синдиците; 

 

Създаване на 
надеждна ста-
тистическа 
система за 
производст-
вата по несъс-
тоятелност и 
процедурите 
за стабилиза-
ция 

 

Регулация и 
измерване на 
риска от изпа-
дане в несъс-
тоятелност 

Разработен 
проект на ЗИД 
на ТЗ, внесен за 
разглеждане от 
МС 

 

 

 

Действащо спе-
циализирано 
звено и въве-
дена програма 
за продължа-
ващо обучение 

 

Работеща ИСПН 
и изградена 
свързаност 

 

Въведени инст-
рументи за 
ранно предуп-
реждение в 
България 
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са включени нови модули и функцио-
налности на ИСПН. 

Процедурата за избор на изпълнител с 
предмет „Изграждане на АИС „Търгов-
ска несъстоятелност“ Модул „Регистър 
по несъстоятелност“ е обявена с краен 
срок за подаване на оферти 9 декем-
ври 2022 г. 

6. На 28 октомври 2021 г. бе проведено 
заседание на Съвета по прилагане на 
Пътната карта, на което се обсъдиха из-
готвените доклади и се прие решение 
за създаване на междуведомствена ра-
ботна група, която да разработи Мето-
дология за приложение на икономи-
чески и финансови индикатори, които 
да служат като предупредителни пока-
затели за риск от изпадане в несъстоя-
телност. 

Надграждане на системата на ТР и оси-
гуряване на възможност за взаимос-
вързаност с Европейския регистър по 
несъстоятелността. 

 

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 

 

Осигуряване 
на адек-
ватна 
оценка и на-
маляване на 
риска, ефек-
тивен над-
зор и прила-
гане на рам-
ката за 
борба с из-
пирането на 
пари  

Анализ на рис-
ковете от финан-
сиране на теро-
ризъм (ФТ) в 
сектора на 
ЮЛНЦ 

Изготвяне на оценка на рисковете от 
финансиране на тероризъм в сек-
тора на ЮЛНЦ.  

2021 г. Избрана е методология за секторната 
оценка, която е предоставена безвъз-
мездно за ползване от страна на Съ-
вета на Европа. 

Извършен е преглед на дефиницията 
на FATF за организация с нестопанска 
цел и е направен анализ на регистри-
раните в България видове организа-
ции, които попадат в обхвата ѝ. 

В рамките на Междуведомствената ра-
ботна група по чл. 96 от ЗМИП (МРГ 
НОР) е създаден Аналитично-коорди-
национен екип (АКЕ) , който подготвя 
събирането, обобщаването и анализа 
на информацията, съгласно предвиде-
ните по методологията модули. В рам-
ките на отчетния период са изпратени 
въпросници към частния и публичния 
сектор за събиране на статистически 
данни и данни за възприятията по от-
ношение на рисковете от ФТ в сектора 
на ЮЛНЦ. Започната е и дейност по по-
пълване на модул на установени/пред-
полагаеми случаи за финансова злоу-
потреба с ЮЛНЦ. Проведени са срещи 

1.Събиране и обобщаване на цялата 
информация, изискуема съгласно изб-
раната методология. 

2. Подготовка на проекта на доклад, 
предвиден 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 наци-
онални институции и други задълже-
ните лица по ЗМИП. 

Декември 
2022 г. 1 

1. Установя-
ване, разби-
ране и оценка 
на рисковете 
от ФТ, на ко-
ито са изло-
жени ЮЛНЦ. 

2. Уведомя-
ване на сек-
тора на 
ЮЛНЦ, остана-
лите задъл-
жени лица по 
ЗМИП и ком-
петентни инс-
титуции за ус-
тановените 
рискове 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 
рисковете от ФТ 
в сектора на 
ЮЛНЦ. 

   

                                                           
1  Възможно е изпълнението на мярката да се забави и да приключи през 2023 г. 
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на АКЕ за уточняване на подхода за им-
плементиране на методологията, като 
същевременно е извършвана и коор-
динация с експертите на Съвета на Ев-
ропа, които оказват техническо съдейс-
твие на МРГ НОР 

Извършват се довършителни действия 
по събиране на огромния обем от ин-
формация, като е започнало обобщава-
нето и синтезирането на данните за це-
лите на подготовката на първи проект 
на доклад за рисковете от ФТ в сектора 
на ЮЛНЦ. 

Осигуряване 
на адек-
ватна 
оценка и на-
маляване на 
риска, ефек-
тивен над-
зор и прила-
гане на рам-
ката за 
борба с из-
пирането на 
пари  

Анализ на рис-
ковете от изпи-
ране на пари 
(ИП) и финанси-
ране на теро-
ризма (ФТ), 
свързани с вир-
туалните активи 

Изготвяне на секторна оценка на 
рисковете от ИП и ФТ, свързани с 
виртуалните активи. 

 

2021 Избрана е методология за секторната 
оценка, която е предоставена безвъз-
мездно за ползване от страна на Съ-
вета на Европа. 

Проведени са онлайн семинар и он-
лайн работна среща с участие на пред-
ставители на СЕ за представяне и съот-
ветно поставяне на уточняващи въп-
роси относно методологията и нейното 
практическо използване. 

В рамките на Междуведомствената ра-
ботна група по чл. 96 от ЗМИП (МРГ 
НОР) е създаден Аналитично-коорди-
национен екип (АКЕ) , който подготвя 
събирането, обобщаването и анализа 
на информацията, съгласно предвиде-
ните по методологията модули. В рам-
ките на отчетния период са изпратени 
въпросници към частния и публичния 
сектор за събиране на статистически 
данни и данни за възприятията по от-
ношение на рисковете от ИП/ФТ в сек-
тора на виртуалните активи. Започната 
е и дейност по попълване на модул на 
установени / предполагаеми случаи за 
ИП, свързани предикатни престъпле-
ния и ФТ, имащи връзка с виртуални 
активи. Проведени са срещи на АКЕ за 
уточняване на подхода за имплементи-
ране на методологията, като същевре-
менно е извършвана и координация с 
експертите на Съвета на Европа, които 

1.Събиране и обобщаване на цялата 
информация, изискуема съгласно изб-
раната методология. 

2. Подготовка на проекта на доклад, 
предвиден 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. 

Декември 
2022 г.2 

1. Установя-
ване, разби-
ране и оценка 
на рисковете 
от ИП и ФТ, 
свързани с 
виртуалните 
активи 

2. Уведомя-
ване на сек-
тора на вирту-
алните активи, 
останалите за-
дължени лица 
по ЗМИП и 
компетентни 
институции за 
установените 
рискове от ИП 
и ФТ, свързани 
с виртуалните 
активи. 

 

1.Изготвен док-
лад за оценка 
на рисковете от 
ИП и ФТ, свър-
зани с виртуал-
ните активи 

2.Публикувани 
резултати от 
оценката на 
рисковете от 
ИП и ФТ, свър-
зани с виртуал-
ните активи 

   

                                                           
2  Възможно е изпълнението на мярката да се забави и да приключи през 2023 г. 
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оказват техническо съдействие на МРГ 
НОР. 

Извършват се довършителни действия 
по събиране на огромния обем от ин-
формация, като е започнало обобщава-
нето и синтезирането на данните за це-
лите на подготовката на първи проект 
на доклад за рисковете от ИП/ФТ в сек-
тора на виртуалните активи. 

Осигуряване 
на адек-
ватна 
оценка и на-
маляване на 
риска, ефек-
тивен над-
зор и прила-
гане на рам-
ката за 
борба с из-
пирането на 
пари  

Анализ на рис-
ковете от изпи-
ране на пари 
(ИП), произти-
чащи от т.нар. 
схеми за граж-
данство 

Изготвяне на секторна оценка на 
рисковете от изпиране на пари (ИП), 
произтичащи от т.нар. схеми за 
гражданство. 

 

2021 г. Мярката е изпълнена през юни 2022 г. 
чрез Технически доклад „Оценка на 
въздействието на схемата за придоби-
ване на българско гражданство срещу 
инвестиции”, изготвен от експерти на 
Съвета на Европа. За изготвянето на 
документа, бяха проведени няколко 
онлайн срещи на експертите на СЕ с 
българските компетентни органи, като 
същевременно  беше събрана и пре-
доставена на СЕ статистическа инфор-
мация и разпоредбите от съответното 
законодателство. 

Техническият доклад е приет от МРГ 
НОР и е споделен с участващите в съ-
щата институции, както и с други ком-
петентни органи. В рамките на работ-
ната група е взето решение, препоръ-
ките в доклада да бъдат взети предвид 
при изготвянето на План за действие за 
адресиране на идентифицираните рис-
кове след актуализацията НОР, ако все 
още тези препоръки са приложими. 

 

Следва да се отбележи, че секторната 
оценка на рисковете от изпиране на 
пари (ИП), произтичащи от т.нар. схеми 
за гражданство, започна преди реше-
нието на правителството да приеме за-
конодателни промени през 2022 г., с 
което схемата за получаване на граж-
данство срещу инвестиции беше окон-
чателно прекратена. Финализирането 
на техническия доклад реално прик-
лючи малко след прекратяването на 
схемата. 

1. Докладване на МС, като част от док-
лада за актуализираната НОР. 

2. Споделяне на резултатите от оцен-
ката с частния сектор. 

Декември 
2022 г. 

1. Установя-
ване, разби-
ране и оценка 
на от изпи-
ране на пари 
(ИП), произти-
чащи от т.нар. 
схеми за граж-
данство. 

2. Уведомя-
ване на част-
ния сектор и 
компетентни 
институции за 
установените 
рискове от из-
пиране на 
пари (ИП), 
произтичащи 
от т.нар. схеми 
за гражданс-
тво. 

1. Приет Техни-
чески доклад, 
анализиращ 
рисковете от 
изпиране на 
пари (ИП), про-
изтичащи от 
т.нар. схеми за 
гражданство. 

2.Публикувани 
резултати от 
оценката на 
рисковете от 
изпиране на 
пари (ИП), про-
изтичащи от 
т.нар. схеми за 
гражданство. 
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Осигуряване 
на адек-
ватна 
оценка и на-
маляване на 
риска, ефек-
тивен над-
зор и прила-
гане на рам-
ката за 
борба с из-
пирането на 
пари  

Актуализиране 
на Доклада за 
Националната 
оценка на рис-
ковете от изпи-
ране на пари и 
финансиране на 
тероризма (НОР) 
от 2019 г. 

Изготвяне на актуализирана Нацио-
нална оценка на рисковете от изпи-
ране на пари и финансиране на те-
роризма (НОР) 

 

2021 г. Проведени са онлайн семинар и он-
лайн работна среща с участие на пред-
ставители на СЕ за представяне и съот-
ветно поставяне на уточняващи въп-
роси относно методологията и нейното 
практическо използване. 

В рамките на работната група са разп-
ределени задачите във връзка със съ-
биране на изискуемата съгласно мето-
дологията информация. 

Започнало е събирането на информа-
цията. 

1. Подготовка на проектите на доклад, 
предвидени съгласно избраната мето-
дология. 

2. Провеждане на срещи на фокус 
групи, предвидени съгласно избраната 
методология. 

3. Приемане на окончателния доклад 
за оценката. 

4. Докладване на МС. 

5. Споделяне на резултатите от оцен-
ката с други национални институции и 
други задължените лица по ЗМИП. 

Декември 
2022 г.3 

1. Установя-
ване, разби-
ране и оценка 
на рисковете 
от ИП и ФТ, на 
които е изло-
жена държа-
вата. 

2. Уведомя-
ване на задъл-
жените лица 
по ЗМИП и 
компетентни 
институции за 
установените 
рискове от ИП 
и ФТ. 

1.Изготвен акту-
ализиран док-
лад за НОР. 

2.Публикувани 
резултати от ак-
туализирания 
Доклад за НОР. 

   

Осигуряване 
на адек-
ватна 
оценка и на-
маляване на 
риска, ефек-
тивен над-
зор и прила-
гане на рам-
ката за 
борба с из-
пирането на 
пари  

Преглед и актуа-
лизиране на до-
кументи/мето-
дологии. 

Преглед и актуализиране  на доку-
менти/методологии на надзорните 
органи, свързани с надзора, основан 
на риска в областта на мерките 
срещу ИП/ФТ, като се предвидят 
констатациите от Доклада за НОР за 
2019 г., неговите актуализации и до-
пълнения. 

2020 г. 1. Изготвени са нови „Методически 
указания за извършване на проверки 
по реда на чл. 108, ал.8 от ЗМИП“. 

2. Актуализиран е наръчникът за из-
вършване на проверки на място по чл. 
108, ал. 3 от ЗМИП. 

3. Изготвена е методология за анализ 
на рисковете, свързани със сектора на 
обменните бюра. 

4. Изготвена е обща Методология за 
оценка на риска по търговски банки и 
разпределение на отговорностите 
между БНБ и САД ФР - ДАНС. 

5.Утвърдена е процедура за отчитане 
на резултатите от анализа на риска на 
задължените субекти и обмен на ин-
формация между САД ФР – ДАНС и 
надзорните органи по чл. 108, ал. 6 от 
ЗМИП; 

6. Утвърдено е разпределение на ре-
сурсите на САД ФР – ДАНС във връзка с 
контролната дейност по ЗМИП, ЗМФТ и 
ППЗМИП. 

7. През м. юли 2022 г е създадена  
междуведомствена работна 
група(МРГ) с участието на служители 

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 отно-
шение на над-
зора в областта 
на мерките 
срещу ИП/ФТ 

                                                           
3  Възможно е изпълнението на мярката да се забави и да приключи през 2023 г. 
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на САД ФР-ДАНС и КФН, която да из-
готви проект на Единна методология за 
оценка на риска от изпиране на пари и 
финансиране на тероризъм на сектори 
„Инвестиционна дейност“, „Животозас-
траховане“ и „Доброволно пенсионно 
осигуряване“. Работата на МРГ е прик-
лючена на 31.10.2022 г. 

Утвърждаване на проекта на Единната 
методология от председателите на 
ДАНС и КФН. 

 

Осигуряване 
на адек-
ватна 
оценка и на-
маляване на 
риска, ефек-
тивен над-
зор и прила-
гане на рам-
ката за 
борба с из-
пирането на 
пари  

Създаване и 
участие в коле-
гии на ЕС. 

Създаване и участие в колегии на ЕС 
за надзорна дейност в областта на 
мерките 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 кло-
нове в други ДЧ или дружество-майка 
в трета държава и дъщерни дружества 
и/или клонове в поне 3 ДЧ. 

2. През месец януари 2022 г. САД ФР – 
ДАНС създава колегия за дружество, 
чието дружество-майка е в България и 
организира онлайн среща с компетен-
тни органи и представители на ФРЗ от 
държавите, в които задължения субект 
има дъщерни дружества и/или кло-
нове и имат правомощия по превенци-
ята на изпирането на пари и финанси-
рането на тероризма. 

3. През периода 01.01.2022 – 
31.10.2022 г. представители на САД ФР 
– ДАНС са взели участие в 3 бр. онлайн 
срещи на AML/CFT колегии, свързани с 
надзорни действия върху  компании, 
които имат дружество-майка в ДЧ и 
поне 2 дъщерни дружества и/или кло-
нове в други ДЧ или дружество-майка 
в трета държава и дъщерни дружества 
и/или клонове в поне 3 ДЧ и предстои 
участие в 5 такива срещи до края на 
2022 г.  

Участието на представители на САД ФР 
– ДАНС в надзорните колегиите, обмен 
на информация и добри практики 
между органите за надзор на трансгра-
нични предприятия, ще способства за 
постигане на единен подход в надзор-
ната дейност. 

 

постоянен Няма ефект за 
бюджета.  

Засилено сът-
рудничество 
между компе-
тентните органи 
и придобиване 
на информация 
за целите на 
надзора 
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1.2   Изпълнение на специфичните препоръки на Съвета от 2022 г. 

1.2.1 Специфична препоръка 1 

През 2023 г. да гарантира, че растежът на финансираните на национално равнище пър-
вични текущи разходи е в съответствие с като цяло неутрална позиция на политиката, 
като се вземе предвид продължаващата временна и целенасочена подкрепа за най-уязви-
мите от покачването на цените на енергията домакинства и предприятия и за хората, 
бягащи от Украйна. Да има готовност да адаптира текущите разходи към променящата 
се ситуация. Да увеличи публичните инвестиции за екологичния и цифровия преход, 
както и за енергийната сигурност, като се вземе предвид инициативата REPowerEU, 
включително чрез използване на Механизма за възстановяване и устойчивост и други 
фондове на Съюза. За периода след 2023 г. да провежда фискална политика, насочена към 
постигане на разумни средносрочни фискални позиции. 

 Обзор на изпълнението на политиката 

През м. юни т.г. беше изготвен и приет Закон за изменение и допълнение на Закона за 
държавния бюджет за 2022 г., с който се запази целта за дефицита по консолидираната фискална 
програма в размер на 4.1% от БВП. 

Отчитайки късното приемане на Бюджет 2022, а впоследствие и неговата актуализация, съот-
ветно въведените с тях нови и надграждащи политики и мерки с постоянен характер и с оглед 
осигуряване на продължаващо финансиране на редица социални и други плащания, размерите 
на които се определят с годишния закон за бюджета, бяха одобрени законопроект за продължа-
ване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 
2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бю-
джета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. С предлаганата уредба се постигна 
правна сигурност и гарантиране правата и законните интереси на гражданите за прилагане на 
специалните закони, уреждащи специфични обществени отношения до приемането на регуляр-
ните годишни бюджетни закони за 2023 г. 

След започването на военните действия в Украйна през месец февруари 2022 г. и масирания 
бежански поток към България е прието РМС №144 от 10.03.2022 г. за предоставяне на временна 
закрила на разселени лица от Украйна, изм. с РМС №180 от 30.03.2022 г., доп. с РМС №240 от 
15.04.2022 г. Предоставена е временна закрила за украинските граждани, пребиваващи в Ук-
райна, които са били разселени на или след 24 февруари 2022 г. Временна закрила е въведена и 
за граждани на трети държави, различни от Украйна, които са били разселени от Украйна на или 
след 24 февруари 2022 г. и които са се ползвали със статут на бежанец или равностойна закрила 
преди 24 февруари 2022 г.  

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

В рамките на отчетния период не е приет Закон за бюджета на Република България за 
2023 г. Съгласно разпоредбата на чл. 87, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в случай че до 
началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, 
приходите на бюджета се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на раз-
ходите и предоставянето на трансфери е в размер не по-голям от размера им за същия период 
на предходната година, до размера на постъпилите приходи, помощи и дарения, като се отчитат 
влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат до-
пълнителни или намалени бюджетни средства. 
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В този контекст е изготвен и одобрен законопроект за продължаване действието на раз-
поредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. С него се предлага и 
определянето на временни правила относно поемането на ангажименти за разходи и на новите 
задължения за разходи на бюджетните организации по държавния бюджет, както е предвидена 
и възможност за поемане на държавен дълг посредством средносрочната програма за емити-
ране на дълг на международните пазари, което предоставя възможност за гъвкавост при избора 
на дългови източници за финансиране на бюджета. 
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Табл.: Мерки, адресиращи СП 1 от 2022 г. 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 
ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели 
за ефект с  
текуща и  

целева  
стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 

(към 31 октомври 2022 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнени-
ето на мярката до крайния срок 

на изпълнението ѝ  
(след 31 октомври 2022 г.) 

Крайна 
дата 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Целенасо-
чена подк-
репа за най-
уязвимите 
от покачва-
нето на це-
ните на 
енергията 
домакинс-
тва и предп-
риятия (Да-
нъчна поли-
тика) 

Намаляване на 
ставката на да-
нък върху доба-
вената стойност 
(ДДС)  

Намаляване на ставката за ДДС от 
20% на 9% за доставките на цент-
рално отопление и на природен газ 

09.07.2022 Въведена е намалена ставка на ДДС с 
промени в ЗДДС с §25 на ЗИД на 
ЗДБРБ (обн., ДВ, бр. 52 от 
05.07.2022 г.) 

Прилагане на намалената ставка в съ-
ответствие с действащите разпоредби 
на ЗДДС. 

01.07.202
3 

Смекчаване 
на въздейст-
вието на ви-
соките цени 
на енергията 
върху дома-
кинствата и 
предприяти-
ята, по-специ-
ално върху 
най-уязви-
мите, като съ-
щевременно 
се избягва 
прекъсването 
на достав-
ките. 

Бюджетният 
ефект за 2022 
г. е оценен на 
загуба за бю-
джета в раз-
мер на 50,8 
млн.лв. 

Средномесечен 
брой достав-
чици, прило-
жили намалена 
ставка на да-
нъка 

 Освобождаване 
от акциз на оп-
ределени енер-
гийни продукти 

Освобождаване от акциз на елект-
рическата енергия, втечнения неф-
тен газ и природния газ съгласно 
член 15 от Директива 2003/96/ЕО 
на Съвета от 27 октомври 2003 го-
дина относно преструктурирането 
на правната рамка на Общността за 
данъчно облагане на енергийните 
продукти и електроенергията 

09.07.2022 На основание §6б от ПЗР на Закона за 
акцизите и данъчните складове се 
прилага освобождаване от акциз за 
втечнен нефтен газ и природен газ, 
предназначени за моторно гориво, 
както и за всички енергийни продукти, 
вложени в производството на топ-
линна енергия.  

 

Продължава прилагането на мярката 
за освобождаване от акциз в съответс-
твие с действащите разпоредби на 
ЗАДС. 

30.06.202
5 

Подпомагане 
на бизнеса и 
гражданите, 
потребители 
на електри-
ческа енер-
гия, втечнен 
нефтен газ и 
природен газ 
във връзка 
със значител-
ното повиша-
ване на це-

Средномесечен 
брой произво-
дители/вноси-
тели, прило-
жили освобож-
даването– 97 
бр. за периода 
май – октомври 
2022 г. 
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ните на енер-
гийните про-
дукти. 

Бюджетен 
ефект за пе-
риода май-
октомври 
2022 г.: про-
пуснатите 
ползи за дър-
жавния бю-
джет от при-
лагането на 
мярката са в 
размер на 
38.8 млн. лв. 
акциз. 

Действия по 
линия на 
сближава-
нето за бе-
жанците в 
Европа 
(CARE)“ 

Процедура 
„BG16RFOP002-
7.001 „Подкрепа 
за покриване на 
основните 
нужди на бе-
жанците от Ук-
райна чрез 
мярка, прила-
гана от Минис-
терството на ту-
ризма” 

Подкрепа към значителния брой 
пристигащи от Украйна лица, на ко-
ито трябва да бъде предоставена 
незабавна базова подкрепа, свър-
зана с покриване на основните им 
нужди. 

07.2022 г. Сключен договор с Министерство на 
туризма на стойност 62 889 120 лв. 

Получено авансово плащане на стой-
ност 12 577 824.00лв. 

Изпълнени, отчетени и одобрени раз-
ходи за осигуряване на настаняване 
(нощувка) с включена закуска и топъл 
обяд на разселени лице, получили 
временна закрила на стойност 46 580 
000.00 лева. 

Изпълнение на проекта за осигуряване 
на подкрепа чрез възстановяване на 
разходи, направени за покриване на 
основните нужди на бежанците от Ук-
райна. 

Очаква се да се представи искане за 
окончателно възстановяване на средс-
тва за осигуряване на настаняване (но-
щувка) с включена закуска и топъл 
обяд на разселени лице, получили вре-
менна закрила за стойност до 100% от 
ДБФП. 

07.2023 г. 72,23 млн. лв. 

Текуща стой-
ност 
59 157 824 лв. 
(94%) 

Осигурена подк-
репа на лица 
със статут на 
временна зак-
рила: 42 000 
лица 

1. Общ брой на 
лицата, полу-
чили подкрепа: 

Целева стойност 
42 000. 

2. в т.ч. общ 
брой деца под 
18 години 

Целева стойност 
16 800 

Действия по 
линия на 
сближава-
нето за бе-
жанците в 
Европа 
(CARE) 

Процедура чрез 
директно пре-
доставяне „Под-
крепа за покри-
ване на основ-
ните нужди на 
бежанците от 
Украйна чрез 
мярка, прила-
гана от Минис-
терството на ту-
ризма (CARE)” 
на ОП „Околна 

Създаване на възможност Минис-
терството на туризма да предос-
тави ба-зова подкрепа на значител-
ния брой пристигащи от Украйна 
лица за покриване на основните им 
нужди.  

10.2022 г.  Сключен договор с Министерство на 
туризма на стойност 30 588 236.53 лв. 

Изпълнени, отчетени и одобрени раз-
ходи за осигуряване на настаняване 
(нощувка) с включена закуска и топъл 
обяд на разселени лице, получили 
временна закрила на стойност 29 
155 080 лв. 

Изпълнение на проекта за осигуряване 
на подкрепа чрез възстановяване на 
разходи, направени за покриване на 
основните нужди на бежанците от Ук-
райна. Очаква се да се представи още 
едно искане за възстановяване на 
средства за осигуряване на настаня-
ване (нощувка) с включена закуска и 
топъл обяд на разселени лице, полу-
чили временна закрила на стойност 
плащане на стойност 1 433 156,53 лв. 

17.05. 
2024 

30,59 млн. лв.  

текуща стой-
ност: 29 
155 080 лв. 
(95%) 

 

1. Общ брой на 
лицата, полу-
чили подкрепа: 

Целева стойност 
72 300. 

2. в т.ч. общ 
брой деца под 
18 години 

Целева стойност 
29 900 
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среда“ 2014-
2020 г. 

Действия по 
линия на 
сближава-
нето за бе-
жанците в 
Европа 
(CARE) 

Действия по ли-
ния на сближа-
ването за бе-
жанците в Ев-
ропа (CARE) 

Подкрепа по линия на сближава-
нето за справяне с миграционните 
предизвикателства, породени от 
военната агресия от страна на Рус-
ката федерация в Украйна, за бе-
жанците, пристигнали в Република 
България, чрез мярка, прилагана от 
Министерството на туризма 

2022 г. Сключен договор с Министерство на 
туризма на стойност 40 млн. лв. 

Изпълнени, отчетени и одобрени раз-
ходи за осигуряване на настаняване 
(нощувка) с включена закуска и топъл 
обяд на разселени лице, получили 
временна закрила на стойност 
38 432 000 лв. 

Изпълнение на проекта за осигуряване 
на подкрепа чрез възстановяване на 
разходи, направени за покриване на 
основните нужди на бежанците от Ук-
райна. Очаква се да се представи още 
едно искане за възстановяване на 
средства за осигуряване на настаня-
ване (нощувка) с включена закуска и 
топъл обяд на разселени лице, полу-
чили временна закрила на стойност 
плащане на стойност 1 568 000 лв.  

2022 г. 40 млн. лв.  

текуща стой-
ност: 
38 432 000 лв. 
(96%) 

 

1. Общ брой на 
лицата, полу-
чили подкрепа: 

отчетена стой-
ност 62 704 
(91.47%),  

целева стойност 
68 544.  

2. Общ брой 
деца под 18 го-
дини, получили 
подкрепа: 

отчетена стой-
ност 25 666 
(92.43%) 

целева стой-
ност27 768.  
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1.2.2  Специфична препоръка 2 

Да продължи да изпълнява своя план за възстановяване и устойчивост в съответствие с ключо-
вите етапи и целите, включени в Решението за изпълнение на Съвета от 4 май 2022 г. Да предс-
тави програмните документи в областта на политиката на сближаване за периода 2021—2027 
г., за да приключи преговорите с Комисията по тях, а след това да започне да ги изпълнява. 

 Обзор на изпълнението на политиката 

На 4 май 2022 г. бе прието решение за изпълнение на Съвета на ЕС, с което започна изпълнението 
на одобрения План за възстановяване и устойчивост на България. Страната стартира изпълнението на ин-
вестициите по инструмента, като към края на месец октомври 2022 г. институциите и звената, отговорни 
за тяхната реализация са в подготовка на първото искане за плащане по него, което обхваща реформи и 
етапни цели от сферата на образованието, интелигентното производство, неутралността по отношение на 
замърсяването на околната среда, цифровата свързаност, устойчивия транспорт и пътната безопасност, 
правосъдието, борбата с прането на пари, социалното приобщаване, здравеопазването и системата за 
одит и контрол, свързана с механизма за възстановяване и устойчивост. От българска страна са предста-
вени подробни и изчерпателни данни, доказващи тяхното изпълнение, които се обект на задълбочена 
оценка от страна на Европейската комисия.   

Споразумението за партньорство е официално одобрено от Европейската комисия с Решение за изпъл-
нение от 6 юли 2022 г. В периода август-октомври 2022 г. от Европейската комисия бяха одобрени 7 от 
общо 10 програми по политиката на сближаване за програмен период 2021-2027 г. Общият размер на 
европейското финансиране за одобрените програми възлиза на близо 14 млрд. лева (13,89 млрд. лева). 
По останалите програми се очаква одобрение до края на настоящата година. По част от одобрените прог-
рами в периода септември-октомври стартираха и първите процедури за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ. Всички програми имат амбициозни работни програми за 2023 г. 

 Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Към 31.10.2022 г. няма идентифицирани рискове, свързани с изпълнението на двата инструмента.   
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Табл.: Мерки, адресиращи СП 2 от 2022 г. 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 
ефект, в 

т.ч. бюдже-
тен 

Показатели 
за ефект с  
текуща и  

целева  
стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 

(към 31 октомври 2022 г.) 

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

пълнението ѝ  
(след 31 октомври 2022 г.) 

Крайна 
дата 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Регионално 
развитие 

Разработване на 
Програмата за 
развитие на ре-
гионите (ПРР) за 
2021 -2027 г. 

Приключване на преговорите с ЕК 
по ПРР и старт на изпълнението 

Август 
2022 г. 

Проектът на ПРР е одобрен с РМС № 
532 от 28.07.2022 г. . Получено е не-
формално одобрение на ЕФРР прио-
ритетите на ПРР. Същевременно по-
ради забавяне в разработването на 
Териториалните планове за справед-
лив преход (от МЕ) не са финализи-
рани приоритетите по ФСП.. 

Предстои официално внасяне в ЕК за 
финализиране на преговорите и одоб-
рение и стартиране на първите проце-
дури по ЕФРР. Финализиране на прио-
ритетите по ФСП. 

Декември 
2022 г. 

 

 

Януари 
2023 за 
ФСП 

Предоста-
вяне на под-
крепа за ус-
тойчиво 
градско и те-
риториално 
развитие 

Подкрепа за 
3 области за 
справедлив 
енергиен 
преход 

Старт на изпъл-
нението на ПРР 

По-конку-
рентоспо-
собна и ин-
телигентна 
Европа 

Програма за на-
учни изследва-
ния, иновации и 
дигитализация 
за интелигентна 
трансформация 
2021-2027 г. 
(ПНИИДИТ)4 

Развитие на капацитета за научни 
изследвания и иновации, трансфер 
на технологии и знания, сътрудни-
чество между предприятия и на-
учно-иновационната екосистема, 
дигитализация на публичния сектор 
и развитие на пространства  

2022 г. Проектът на ПНИИДИТ е одобрен с 
РМС № 572 от 1 август 2022 г. и на 26 
октомври 2022 г. е изпратен за офици-
ално одобрение от ЕК. 

Очаква се одобрение на програмата до 
края на 2022 г. 

2029 г. 2,1 млрд 
лева ЕФРР и 
национално 
съфинанси-
ране 

Предприятия, 
които си сът-
рудничат с на-
учноизследова-
телски органи-
зации – 2515; 

МСП, въвеж-
дащи иновации 
- 410 

Образова-
ние 

Подготовка на 
Програма „Об-
разование“ 
2021-2027 г. за 
одобрение от 
Европейската 
комисия 

Подготовка и одобряване на проект 
на ПО и даден мандат на РУО на 
Програмата за изпращане към ЕК за 
стартиране на официалните прего-
вори за одобрение на ПО. 

2022 г. Програма „Образование“ 2021-2027 г. 
е одобрена с РМС № 413 от 24 юни 
2022 г. и е изпратена официално чрез 
системата SFC2021 за одобрение от 
Европейската комисия  

Програмата е одобрена от ЕК с Реше-
ние за изпълнение от 08.08.2022 г. 

 2022 г. Програмата е 
основният 
инструмент 
за подкрепа 
на рефор-
мите в обра-
зователната 
система и ще 
има реша-
ваща роля за 
преодоля-
ване на пос-
ледиците от 
COVID-19. 

Програма „Об-
разование“ 
2021-2027 г. е 
одобрена офи-
циално от ЕК с 
РЕШЕНИЕ CCI 
2021BG05SFPR0
01 от 
08.08.2022 г.; 

                                                           
4  Предвид факта, че ПНИИДИТ все още не е одобрена, заложените бюджет, мерки и очаквани резултати могат да претърпят промени 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общ бюджет 
на Програ-
мата:  1 887 
219 069 лв., 
който 
включва фи-
нансиране от 
Европейския 
социален 
фонд+ и от 
държавния 
бюджет на 
Република 
България. 

Управление 
на средст-
вата от ЕФСУ 

Програма за тех-
ническа помощ 
2021-2027 г. 

Ефективно и координирано прила-
гане на политиката на сближаване, 
с акцент върху укрепването на ад-
министративния капацитет на наци-
оналните органи, бенефициентите 
и партньорите 

2022 г. С РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КО-
МИСИЯТА от 5.10.2022 година е  одоб-
рена Програма „Техническа помощ“ 
за подкрепа от Европейския фонд за 
регионално развитие по цел „Инвес-
тиции за работни места и растеж“ в 
България {CCI 2021BG16RFTA001} 

Създаване на Комитет за наблюдение 
на ПТП, СУК и процедурен наръчник, в 
едно с планиране и програмиране на 
първите процедури по програмата с ог-
лед постигане на планираните меж-
динни цели на показателите за техни-
ческо и финансово изпълнение. 

2022 г. Бюджет:  

121 480 339 
евро и наци-
онално фи-
нансиране 
от централ-
ния бюджет. 

Одобрена Прог-
рама за техни-
ческа помощ 
2021-2027. 

Пазар на 
труда и со-
циална по-
литика 

Подготовка на 
Програма „Раз-
витие на човеш-
ките ресурси“ 
2021-2027 г. за 
одобрение от 
Европейската 
комисия 

Подготовка и одобряване на проект 
на ПРЧР и даден мандат на РУО на 
Програмата за изпращане към ЕК за 
стартиране на официалните прего-
вори за одобрение на ПРЧР. 

 

2022 г. Програма „Развитие на човешките ре-
сурси“ е одобрена с РМС № 378 от 
09.06.2022 г. и е изпратена официално 
чрез системата SFC2021 за одобрение 
от Европейската комисия 

Програмата е одобрена от ЕК с Реше-
ние за изпълнение от 01.08.2022 г. 

 2022 г. Общ бюджет 
на програ-
мата:  
3 848 060 
098 лв., 
който 
включва фи-
нансиране 
от Европейс-
кия социа-
лен фонд+ и 
национал-
ното съфи-
нансиране 

Одобрена Прог-
рама „Развитие 
на човешките 
ресурси“ 2021-
2027 г. и старт 
на изпълнени-
ето й 

Подпома-
гане с храни 
и основна 
материална 
помощ 

Подготовка на 
Програма за 
храни и основно 
материално 
подпомагане 
2021-2027 г.  

Подготовка и одобряване на проект 
на Програма за храни и основно ма-
териално подпомагане 2021-2027 г. 
и изпращане към ЕК и за стартиране 
на официалните преговори за одоб-
рението ѝ  

 

2022 г. Програма за храни и основно матери-
ално подпомагане 2021-2027 г. е 
одобрена с РМС № 402 от 23.06.2022 
г. и е изпратена официално чрез сис-
темата SFC2021 за одобрение от Евро-
пейската комисия 

Програмата е одобрена от ЕК с Реше-
ние за изпълнение от 08.08.2022 г. 

 2022 г. Общ бюджет 
на програ-
мата: 
411 702 217 
лв., който 
включва фи-
нансиране 
от Европейс-
кия социа-
лен фонд+ и 
национал-
ното съфи-
нансиране 

Одобрена Прог-
рама за храни и 
основно мате-
риално подпо-
магане 2021-
2027 г. и старти-
ране на изпъл-
нението ѝ 

https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/11011
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2 МЕРКИ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОИТО Е  
НЕОБХОДИМО УСКОРЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА 

 

Област на политиката Наименование на мярката Отговорна  
институция 

Да мобилизира доста-
тъчно финансови ре-
сурси за укрепване на 
устойчивостта, достъп-
ността и капацитета на 
здравната система 

Подобряване на фармацевтичните 
грижи 

МЗ 

Енергетика Изготвяне на Териториалните Планове 
за Справедлив Преход за 3 въглищни ре-
гиона в страната 

МЕ 

Правна рамка на несъсто-
ятелността 

Изпълнение на Пътната карта за прилагане 
на рамката за несъстоятелност и стабилиза-
ция и разработване на процес за събиране 
на данни 

МП 

Осигуряване на адек-
ватна оценка и намаля-
ване на риска, ефекти-
вен надзор и прилагане 
на рамката за борба с 
изпирането на пари  

Анализ на рисковете от финансиране на 
тероризъм (ФТ) в сектора на ЮЛНЦ 

ДАНС 

Осигуряване на адек-
ватна оценка и намаля-
ване на риска, ефекти-
вен надзор и прилагане 
на рамката за борба с 
изпирането на пари  

Анализ на рисковете от изпиране на 
пари (ИП) и финансиране на тероризма 
(ФТ), свързани с виртуалните активи 

ДАНС 

Осигуряване на адекватна 
оценка и намаляване на 
риска, ефективен надзор 
и прилагане на рамката 
за борба с изпирането на 
пари  

Актуализиране на Доклада за Националната 
оценка на рисковете от изпиране на пари и 
финансиране на тероризма (НОР) от 2019 г. 

ДАНС 

 


