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СП 1 Специфична препоръка 1 „Да засили бюджетните мерки за 2014 г. с оглед на въз-

никващото отклонение спрямо изискванията на превантивната част на Пакта за 
стабилност и растеж. Да укрепи бюджетната стратегия през 2015 г., за да се гаран-
тира постигането на средносрочната цел и нейното спазване през следващите го-
дини. Да осигури на новия фискален съвет необходимия му капацитет, за да може 
той да изпълни своя мандат. Да въведе цялостна данъчна стратегия за повишаване 
на събираемостта на данъците, справяне със сенчестата икономика и намаляване 
на разходите за спазване на изискванията.” 

 
СП 2 Специфична препоръка 2 „Да приеме дългосрочна стратегия за пенсионната сис-

тема, като продължи планираното годишно увеличение на законоустановената 
пенсионна възраст и установи механизъм за обвързване на законоустановената 
пенсионна възраст с очакваната продължителност на живота в дългосрочен план, 
като същевременно премахне постепенно възможностите за ранно пенсиониране и 
въведе еднаква законоустановена пенсионна възраст за мъжете и за жените. Да 
въведе по-строги критерии и процедури при отпускането на пенсии за инвалид-
ност, например чрез по-добро отчитане на остатъчната работоспособност на пода-
лите заявление за получаване на пенсия за инвалидност. Да осигури ефективно 
спрямо разходите предоставяне на здравно обслужване, включително чрез подоб-
ряване на ценообразуването за услугите в областта на здравеопазването при об-
вързване на финансирането на болниците с резултатите, ускоряване на оптимизи-
рането на болничната мрежа и развиване на възможностите за извънболнично ле-
чение.” 

 
СП 3  Специфична препоръка 3 „Да подобри ефикасността на Агенцията по заетостта 

чрез разработване на система за мониторинг на изпълнението и по-добро насочва-
не на усилията към най-уязвимите, като например нискоквалифицираните и въз-
раст ните работници, дългосрочно безработните лица и ромите. Да разшири обхва-
та и ефективността на активните политики по заетостта с цел повишаване на спо-
собността им да откриват работници с подходящ профил и да достигат до нерегис-
трираните млади хора, които нито работят, нито учат или се обучават, в съответст-
вие с целите на Гаранцията за младежта. Да повиши ефективния обхват на обезще-
тенията за безработица и социалното подпомагане и техните връзки с мерките за 



активизиране. Да извърши широкообхватен преглед на минималните осигурителни 
прагове, за да гарантира, че системата не оскъпява прекалено наемането на нис-
коквалифицирани лица. Да изготви след консултации със социалните партньори 
прозрачни насоки за изменение на законоустановения размер на минималната ра-
ботна заплата, като се отчита въздействието ѝ върху трудовата заетост и конкурен-
тоспособността. С цел намаляване на бедността, да подобри допълнително достъп 
ността и ефективността на социалните услуги и трансфери за децата и възрастните 
хора.” 

 
СП 4 Специфична препоръка 4 „Да приеме Закона за училищното образование и да 

продължи реформите в областта на професионалното и висшето образование, за 
да се увеличат нивото и адекватността на уменията, придобити на всички равнища, 
като същевременно насърчава партньорствата между образователните институции 
и деловите среди с оглед резултатите да отговарят по-добре на потребностите на 
пазара на труда. Да повиши качеството на институциите за професионално образо-
вание и обучение и да подобри достъпа до учене през целия живот. Да увеличи 
усилията за подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно и 
училищно образование за децата в неравностойно положение, в частност ромите, 
и да прилага стриктно правилата, които обвързват плащането на детски надбавки с 
участие в образованието.” 

 
СП 5 Специфична препоръка 5 „Да продължи подобряването на бизнес средата, най-

вече за малките и средните предприятия, като намалява бюрокрацията, насърчава 
електронното управление, рационализира производствата при неплатежоспособ-
ност и прилага законодателството за просрочените плащания. Да подобри система-
та за възлагане на обществени поръчки чрез укрепване на административния капа-
цитет и повишаване на предварителните проверки, извършвани от Агенцията по 
обществени поръчки, както и чрез предприемане на конкретни действия за въвеж-
дане на електронни обществени поръчки. Да подобри качеството и независимостта 
на съдебната система и да засили борбата срещу корупцията.” 

 
СП 6 Специфична препоръка 6 „Да разшири реформата на енергийния сектор с оглед 

повишаване на конкуренцията, пазарната ефективност, прозрачността и енергийна-
та ефективност, по-конкретно чрез премахване на пречките за навлизане на пазара, 
намаляване на дела на регулирания сегмент, увеличаване на усилията за създаване 
на прозрачен пазар на едро за електроенергия и природен газ, постепенно пре-
махване на квотите и укрепване на независимостта и административния капацитет 
на енергийния регулатор. Да ускори проектите за междусистемни връзки със съ-
седните държави членки и страни кандидатки, по-специално за природен газ, както 
и да укрепи капацитета за справяне с прекъсванията на доставките.” 
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Въведение 

Актуализацията на Националната програма за реформи (НПР) за 2015 г. се изготвя в рам-

ките на засиленото наблюдение на икономическите политики в Европейския съюз (ЕС) – 

Европейския семестър за 2015 г. Той е първият от мандата на новата Европейска комисия 

(ЕК), чието встъпване в длъжност стартира с амбициозна програма, насочена към подпо-

магане създаването на работни места и спешно съживяване на икономическия растеж в 

ЕС.  

В годишния обзор на растежа за 2015 г. Комисията препоръчва три стълба за фундамент 

на икономическата и социална политика: инвестиции, структурни реформи и фискална 

отговорност. Те са обединени от благоприятстващ растежа подход, който позволява ед-

новременно въздействие върху търсенето и предлагането. Държавите членки следва да 

мобилизират финансов ресурс за инвестиции, да осигурят възможности за достигането 

им до реалната икономика и да подобрят инвестиционната среда, вкл. и чрез усъвър-

шенстване управлението на публичните си финанси. 

Липсата на политическа стабилност и на икономическа предсказуемост се отразиха нега-

тивно върху основните компоненти на растежа през 2014 г., както и върху напредъка по 

изпълнението на ключови политики. Правителството, чийто мандат почти съвпадна с на-

чалото на настоящия Европейски семестър, прие амбициозна програма за реформи и 

модернизация. Тя покрива много широк фронт, като на преден план са изведени рефор-

мите на съдебната, здравната и пенсионната системи, промените в образователната сис-

тема, както и преглед на енергетиката. Социалната политика е сред основните приорите-

ти, като усилията са насочени към подпомагане на хората с ниски доходи и създаване на 

заетост в районите с висока безработица. Избраната от правителството формула, която 

трябва да заздрави икономиката и да подобри капацитета й за растеж съчетава осигуря-

ването на политическа и институционална стабилност с мерки за цялостно подобряване 

на бизнес средата и фокусира публичното финансиране в сектори, носещи висока доба-

вена стойност. 

Според публикуваната от ЕК в края на февруари 2015 г. техническа оценка за напредъка 

по изпълнението на препоръките и резултатите от задълбочените прегледи, България 

изпитва прекомерни макроикономически дисбаланси, за които е необходимо предпри-

емане на решителни мерки на политиката и прилагане на специфично наблюдение от 

страна на ЕК. Като основна причина за засилване на процедурата за България се посочват 

проблемите в банковия сектор през 2014 г., които според Комисията са сигнал за слабос-

ти в надзора и могат да окажат значително влияние върху макроикономическата стабил-

ност. 

Националната програма за реформи – актуализация за 2015 г. обобщава мерките в из-

пълнение на препоръките на Съвета от 8 юли 2014 г. и описва напредъка по национални-

те цели с оглед постигането на петте водещи за ЕС цели по стратегия „Европа 2020“. В 

документа е обособена отделна част, в която са представени мерките на правителството 
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за преодоляване на макроикономическите дисбаланси, вкл. в банковия и небанковия 

финансов сектор. Поставен е акцент и върху изпълнението на мащабни структурни ре-

форми (пенсионна и здравна реформи, приемане на национална стратегия за повишава-

не на събираемостта на данъците, справяне със сенчестата икономика и намаляване на 

разходите за спазване на законодателството, и засилване на независимостта и админис-

тративния капацитет на енергийния регулатор), както и върху други мерки в отговор на 

специфичните препоръки. 

Актуализацията съответства на приоритетите, целите и мерките от Програмата на прави-

телството за стабилно развитие на Република България (2014–2018 г.), на Средносрочната 

бюджетна прогноза (2016–2018 г.) и на Конвергентната програма на Република България 

(2015–2018 г.).  
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1 Макроикономически контекст и  
сценарий 

През 2014 г. растежът на брутния вътрешен продукт на България се ускори до 1.7% при 

1.1% през 2013 г. През годината беше регистрирана промяна в основните компоненти, 

допринасящи за динамиката на БВП. Докато през 2013 г. с положителен принос бе нет-

ният износ, то през 2014 г. двигател на растежа беше вътрешното търсене. 

Крайното потребление се увеличи с 2.4%, при спад от 1.3% за 2013 г. Растежът му бе 

формиран от реалното увеличение на разходите на домакинствата с 2% и на потреблени-

ето на правителството с 3.8%. Основни фактори, допринесли за динамиката на потреби-

телските разходи, бяха увеличението на реалния разполагаем доход на домакинствата, 

повишаването на броя на заетите и по-високото доверие на потребителите в началото на 

годината. 

Растежът при инвестициите в основен капитал от 2.8% бе формиран от публичните капи-

талови разходи. Както и през 2013 г., през 2014 г. правителствените инвестиции в осно-

вен капитал растяха стабилно с реално увеличение от над 20%. С основен принос за това 

повишение бяха изплатените средства по оперативни програми на ЕС, включително на-

ционално съфинансиране. Частните инвестиции забавиха спада си спрямо 2013 г. до 

2.6%. 

Слабото нарастване на външното търсене през 2014 г. доведе до растеж на износа от 

2.2%. В същото време, подобреното вътрешно търсене бе водещо за растежа на вноса на 

стоки през годината, който достигна 4.5%. В резултат на тези развития, нетният износ бе с 

отрицателен принос за растежа на икономиката. 

Икономическата активност в страната се ускори и по линия на предлагането, като расте-

жът на брутната добавена стойност бе 1.6% за 2014 г. при ръст от 1.2% през 2013 г. За 

разлика от предходната година, през която динамиката на услугите бе определяща за 

нарастването на БДС, през 2014 г. всички сектори допринесоха за отчетения растеж. След 

пет поредни години на спад в строителството, през 2014 г. БДС в отрасъла нарасна с 1.4%. 

Отчетеният растеж се дължеше най-вече на възстановяването на гражданското строител-

ство. 

През 2015 г. се очаква растежът на българската икономика да се забави до 1.4%, което се 

дължи на по-нисък принос на публичните потребление и инвестиции. 

Благоприятната динамика на заетостта, нарастването на реалния разполагаем доход на 

домакинствата и наблюдаваното от началото на 2015 г. стабилизиране на вътрешната 

среда ще допринесат за нарастването на частното потребление до 2.4% през 2015 г. 

Предвижда се и стабилизиране на частните инвестиции (при отчетени в предходните го-

дини спадове). Приемаме, че спадът в цените на жилищата вече е преодолян и в прог-

нозния период очакваме тяхното покачване да стимулира инвестициите в този сектор. 
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ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПРОГНОЗА 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Международна среда       

Световна икономика (реален растеж, %) 3.3 3.3 3.5 3.7 3.8 3.8 

Европейска икономика – ЕС 28 (%) 0.0 1.3 1.6 1.8 1.9 1.9 

Валутен курс щ.д./евро  1.33 1.33 1.11 1.10 1.10 1.10 

Цена на петрол "Брент" (щ.д./барел) 108.9 98.9 61.5 68.8 74.4 77.8 

Цена на неенергийни суровини (в щ.д., %) -7.1 -4.6 -5.0 0.8 0.8 0.9 

Брутен вътрешен продукт       

БВП ( млн. лв.) 80 282 82 164 83 581 86 023 89 248 92 477 

БВП (реален растеж %) 1.1 1.7 1.4 1.7 2.3 2.1 

  Потребление -1.3 2.4 2.0 2.6 3.0 2.6 

  Брутообразуване на основен капитал -0.1 2.8 1.8 1.5 2.9 3.2 

  Износ на стоки и услуги 9.2 2.2 2.8 3.1 3.4 3.6 

  Внос на стоки и услуги 4.9 3.8 3.6 4.0 4.4 4.4 

Пазар на труда и цени       

Заетост (СНС) (%) -0.4 0.4 0.3 0.5 0.9 0.5 

Коефициент на безработица (НРС) (%) 12.9 11.4 10.8 10.2 9.4 9.0 

Компенсации на един нает (%) 8.8 1.5 1.8 2.8 3.5 3.3 

Дефлатор на БВП (%) -0.8 0.6 0.3 1.2 1.4 1.5 

Средногодишна инфлация (ХИПЦ) (%) 0.4 -1.6 -0.6 1.8 1.9 2.0 

Платежен баланс       

Текуща сметка (% от БВП)   0.2 -0.4 -1.0 -1.5 

Търговски баланс (% от БВП)   -8.5 -9.1 -9.9 -10.6 

Преки чуждестранни инвестиции (% от БВП)   3.2 3.3 3.3 3.4 

Паричен сектор       

М3 (%) 8.9 1.1 5.1 5.7 6.5 6.9 

Кредити за фирми (%) 0.5 -10.8 2.6 3.0 3.8 4.2 

Кредити за домакинства (%) -0.2 -1.6 0.7 1.2 1.9 2.9 

Забележка: За целите на прогнозата е направено техническо преминаване на данните за търговията със стоки и 
услуги от 5-то към 6-то издание на Ръководство за Платежния баланс и Международната инвестиционна позиция, 
като са използвани данни по EСС 2010. Не са представени стойности за платежния баланс за 2013-2014 г. тъй като 
липсват официални данни в съответствие с 6-то издание на Ръководството. 

Подобряването на външната среда, чрез ускорение на растежите на европейската и све-

товната икономика, ще доведе до повишаване на реалния износ на стоки и услуги до 

2.8%. Динамиката на износа ще се отрази и в нарастване на вноса на суровини за експор-

тно ориентираните отрасли. От друга страна, очакваното забавяне в ръста на потребле-

нието и инвестициите ще има задържащ ефект върху вноса, ограничавайки неговия ръст 

до 3.6%. В резултат, отрицателният принос на нетния износ ще се понижи до 0.6 пр.п 

спрямо 1.1 пр.п. през 2014 г. Балансът на текущата сметка ще бъде леко положителен 

през 2015 г.  

В периода 2016–2017 г. икономическият растеж плавно ще се ускори до 2.3%, като осно-

вен принос ще имат частното потребление и инвестиции. Износът на стоки и услуги също 

ще нараства под влияние на търсенето на основните търговски партньори. От това разви-

тие очакваме и ускоряване на растежа на вноса. Под влияние на отрицателния търговски 

баланс салдото на текущата сметка постепенно ще се понижи до дефицит от 1.5% от БВП 
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през 2018 г. Очакванията са ПЧИ да се стабилизират на нива около 3% от БВП в периода 

2015–2018 г. 

През 2018 г. се очаква забавяне на растежа на БВП в резултат на по-слабото нарастване 

на частното потребление. Основен принос за това развитие ще има забавянето в темпа 

на нарастване на заетостта, повлиян от неблагоприятните демографски тенденции в 

страната. 

Средният брой на заетите се очаква да нарасне с 0.3%, а нивото на безработица – да се 

понижи до 10.8% през 2015 г. С постепенното ускоряване на икономическата активност в 

периода 2016–2018 г. темпът на увеличение на заетите се прогнозира да достигне 0.9% 

през 2017 г., преди да се забави през 2018 г., а нивото на безработица плавно да намалее 

до 9% в края на прогнозния хоризонт.  

С повишаването на заетостта през 2015 г. доходите от труд ще продължат да нарастват с 

умерени темпове. По-съществено ускорение в тяхната динамика се очаква в периода 

2016–2018 г. в условията на по-висока икономическа активност и нарастване на произво-

дителността на труда в страната.  

От август 2013 г., инфлацията в България по месеци на годишна база е отрицателна. През 

2014 г. дефлацията се ускори, като понижението на ХИПЦ в края на годината възлезе на 

2%. Средногодишното изменение на индекса също бе отрицателно в размер на 1.6%. 

Спадът при международните цени на храните и енергийните суровини имаше основно 

влияние по линия на външните фактори.  

Промяната във външните допускания за международните цени на суровините и динами-

ката на курса на еврото спрямо долара се отрази в ревизия на очакванията за развитието 

на инфлационните процеси в страната. Прогнозираното поскъпване на неенергийните 

стоки на международните пазари, както и по-високите цени на вносните дълготрайни 

стоки (изразени в лева) ще се отразят в нарастване на общото равнище на потребителс-

ките цени в края на 2015 г. от 0.8%. Инфлацията средно за годината обаче ще остане от-

рицателна поради спадовете в цените на горивата в края на предходната и началото на 

настоящата година. Средногодишното изменение на ХИПЦ през 2015 г. се очаква да бъде 

-0.6%, а в периода 2016–2018 г. инфлацията ще бъде положителна 1.8-2% при допускане 

за по-високи международни цени на петрола през следващите години и възстановяване 

на вътрешното търсене. 

Кредитирането за частния сектор ще нараства със сравнително слаби темпове в периода 

2015–2018 г. В края на 2015 г. растежът му на годишна база ще бъде 1.9%, като до 2018 г. 

ще се ускори до 3.7%. През целия период ще се наблюдава тенденция на постепенно 

увеличение на приноса на кредитите за домакинства, и най вече на потребителските 

кредити, която ще следва нарастващия принос на частното потребление за икономичес-

кия растеж. 

По оценки на Министерство на финансите, растежът на потенциалния БВП през 2014 г. е 

бил 1.8% и се очаква да достигне 1.9% през 2015 г. Плавното нарастване на общата фак-

торна производителност ще допринесе за постепенно ускоряване на растежа за целия 
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прогнозен период, като се очаква през 2018 г. той да достигне 2.2%. Положителната ди-

намика на пазара на труда, наблюдавана през 2014 г., се отрази и в спад на естествената 

норма на безработица. Нейното постепенно понижение, заедно с покачването на коефи-

циента на икономическа активност, ще компенсират намалението на населението в тру-

доспособна възраст и ще доведат до положителен принос на труда като фактор за потен-

циалния растеж през прогнозния период.  

 



15 

2 Мерки за намаляване на  
макроикономическите дисбаланси  

2.1 Банков сектор  

2.1.1 Банкова несъстоятелност 

В средата на март 2015 г. в Народното събрание (НС) бе внесен ЗИД на Закона за банко-

вата несъстоятелност. Промените имат за цел да се създадат предпоставки за максимал-

но опазване на обществения интерес, в частност по отношение на активите на Корпора-

тивна търговска банка. Въвежда се институтът на временния синдик, който, за разлика от 

този в търговската несъстоятелност, има повече правомощия, свързани с управлението и 

опазването на имуществото в периода между отнемането на лиценза и произнасянето на 

съда за откриването на производство по несъстоятелност. По предложение на Фонда за 

гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) с Решение на Софийски градски съд от март 

2015 г. бяха назначени двама синдици, с което се прекратяват правомощията на квесто-

рите. С промените в закона са заложени мерки за публичност и контрол върху дейността 

на синдиците. Предвижда се ежеседмично те да се отчитат пред министъра на финанси-

те, а на интернет страницата на фонда да се публикува информация за всички дейности 

по отношение на искове, разпоредителни действия, сключване на договори и др. При 

констатирано неспазване на задълженията е предвидена възможност за смяната им. 

Законодателните изменения регламентират действия във времето между отнемането на 

лиценза на банка и обявяването на нейната несъстоятелност.  

2.1.2 Оценка на съответствието на надзорните практики на Българска 

народна банка (БНБ) с Основните принципи за ефективен банков 

надзор на Базелския комитет по банков надзор – до края на второ-

то тримесечие на 2015 г. 

През лятото на 2014 г. БНБ инициира извършването на оценка на съответствието на над-

зорните практики на БНБ с Основните принципи за ефективен банков надзор на Базелс-

кия комитет по банков надзор. Първият етап на оценката приключи на 31 март 2015 г. с 

изготвянето на проекта на доклад „България: подробна оценка на спазването на основ-

ните принципи за ефективен банков надзор на Базелския комитет, март 2015 г.” на екипа 

по оценката от експерти от МВФ/Световната банка. Проектодокладът е в процес на фина-

лизиране в съответствие с официалните процедури на оценяващите институции (МВФ и 

Световната банка), като се очаква той да бъде публикуван през второто тримесечие на 

2015 г.  

БНБ ще вземе предвид всички констатации и препоръки в резултат от оценката и съот-

ветно ще предприеме промени в своите вътрешни процедури. След консултации с Ми-

нистерството на финансите, БНБ ще предложи изменения в законовата рамка, където е 

подходящо. 
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2.1.3 Създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на 

кредитните институции в България – до края на третото тримесе-

чие на 2015 г. 

Това ще бъде извършено въз основа на транспонирането на Директива 2014/59/ЕС за 

създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и ин-

вестиционни посредници, като се вземе пред вид също и действащата регулаторна рамка 

и надзорна архитектура, както и структурата на банковия сектор в България. За целта с 

участието на БНБ, КФН, МФ и ФГВБ бе изготвен проект на нов закон, който в момента се 

съгласува в рамките на Министерство на финансите, преди да бъде изпратен в началото 

на месец май 2015 г. за междуведомствено съгласуване. Министерството на финансите 

ще внесе проектозакона за одобрение от Министерския съвет най-късно до началото на 

месец юни 2015 г. Очаква се новият закон да бъде одобрен от парламента и да влезе в 

сила през третото тримесечие на 2015 г., като до септември ще бъде разработен и съот-

ветния набор от процедури и организационни структури за въвеждане в действие на 

рамката за възстановяване и преструктуриране на банки. 

2.1.4 Преглед на качеството на активите (ПКА) и стрес-тест на целия 

банков сектор 

В пряко сътрудничество с компетентните органи в ЕС ще бъде разработена методология 

за ПКА, основана на методологията на Европейската централна банка (ЕЦБ). Последва-

щите стрес-тестове ще бъдат съобразени със стрес-тестовете, които се предвижда да бъ-

дат проведени в целия ЕС през 2016 г. За целта ще се предприемат следните действия: 

 Изготвяне на методология за ПКА: Второ тримесечие на 2015 г. (Q2 2015) 

 Въз основа на новата методология и новото законодателство, прието от Народното 

събрание, БНБ в сътрудничество с Министерството на финансите ще определи 

предпазните механизми в случай на потенциален недостиг на капитал в отделни 

кредитни институции, установен чрез ПКА /стрес-теста и при хипотеза, че този 

недостиг няма да може да бъде попълнен на пазарен принцип: Трето тримесечие 

на 2015 г. (Q3 2015) 

 Ще бъде избран консултант за ПКА, който ще отговаря на най-високите световни 

стандарти в сферата на тези услуги и ще има опит в провеждането на такава оценка 

в друга централна банка или регулаторен орган: Трето–четвърто тримесечие на 

2015 г. (Q3-Q4 2015) 

 Списък с дружества, отговарящи на изискванията и с голям опит, ще бъде 

представен на банките. След това банките ще изберат едно дружество от списъка, с 

което да работят, като покриват разходите за неговите услуги (в съответствие с 

условията на процеса в еврозоната през 2014 г. за подготовка за участие в Единния 

надзорен механизъм (ЕНМ): Трето–четвърто тримесечие на 2015 г. (Q3-Q4 2015) 

 ПКА започва, като се използват данните от края на 2015 г.: Първо тримесечие на 

2016 г. (Q1 2016) 
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 ПКА приключва и резултатите се представят пред БНБ за целите на стрес-теста: 

Второ тримесечие на 2016 г. (Q2 2016) 

 Стрес-тест: Трето тримесечие (м. юли) на 2016 г. (Q3 2016) 

 Определяне на мерките от страна на банките за попълване на евентуален недостиг 

на капитал: Второ – трето тримесечие (м.юли) на 2016 г. (Q2-Q3 2016) 

 Определяне на публичната комуникационна стратегия: Второ–трето тримесечие 

(м. юли) на 2016 г. (Q2-Q3 (юли) 2016) 

 Обявяване на резултатите от ПКА и стрес-теста: Трето тримесечие (м. юли) на 

2016 г. (Q3 2016) 

Горният списък с мерки и действия е съобразен със стратегията на българските власти за 

справяне със сътресения в банковата система от външни източници, включително от раз-

витието на рисковете и дисбалансите в еврозоната. 

2.2 Небанков финансов сектор 

Комисията за финансов надзор предвижда предприемане на действия основно по отно-

шение засилване на надзора и законодателството: 

 До средата на 2015 г. ще приключи цялостното описание на структурата на 

собствеността на пенсионните фондове чрез провеждане на преглед на 

действащото законодателство, уреждащо сделките между свързани лица. Въз 

основа на констатациите от него ще бъдат предложени изменения, които да 

разширят обхвата на определението "свързани лица" и "контрол". В допълнение, с 

проекта за изменение на КСО ще се постигне пълно съответствие с изискванията на 

Директива 2007/44/EO, както и ще се въведат допълнителни изисквания за 

идентификация на акционери, притежаващи повече от 1 % от акционерния капитал 

на пенсионно осигурителното дружество1. Ще бъдат изготвени и предложения за 

правни дефиниции на термините "група", "дружество майка" и "дъщерно 

дружество”, с които да се засилят правилата за ограничаване на собствеността на 

компаниите за пенсионно осигуряване. 

 До края на септември 2015 г. ще бъде извършен цялостен преглед на 

законодателството, регламентиращо дейността на пенсионните фондове, вкл. 

управление на риска, вътрешен одит и принципи на управление (вкл. 

квалификация на мениджърите, политика за определяне размера на 

възнагражденията, въпроси свързани с конфликта на интереси) и ще бъдат 

предприети необходимите изменения на съответните разпоредби, за да се 

хармонизира напълно българското законодателство с изискванията на 

Европейската правна рамка и за да се адаптират строгите изисквания на режима 

„Платежоспособност II“ относно организацията и контрола спрямо ПОД. 

                                                           
1 

 Настоящото законодателство изисква одобрението на всички акционери, които възнамеряват да придо-
бият акции, надвишаващи 10% от акционерния капитал на ПОД, идентификацията се извършва до край-
ния получател, а информацията е публично достъпна на интернет страницата на КФН. 
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 До края на третото тримесечие на 2015 г. ще приключи и въвеждането на 

разпоредбите на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност II) и Директива 

2013/36/ЕО (CRD IV). В същия период ще бъде отправена и покана към независими 

външни институции за извършване на преглед на действащото законодателство 

относно правомощията на КФН, в съответствие с правилата на ESMA и EIOPA 

относно стриктното и еднакво прилагане на европейското законодателство от 

националния регулатор и с цел да се изготвят предложения за укрепване на 

надзора. Ще бъдат анализирани и констатациите в Доклада от изслушване на 

Комисията за финансов надзор пред Комисията по бюджет и финанси във връзка с 

дейността на пенсионно-осигурителните дружества2, както и предстоящия Доклад 

на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионно-

осигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални 

пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка.  

 До края на 2015 г., след дискусия с всички заинтересовани страни, ще бъде създа-

ден управляващ комитет, който да ръководи процеса по провеждането на преглед 

на активите на пенсионните фондове. Прегледът ще бъде извършен от външна 

независима институция/компания, без да се нарушават действащите правни 

норми. Като втора стъпка, управляващият комитет ще организира и провеждането 

на оценка на въздействието (специален стрес-тест за оценка на цялостния ефект) от 

влизане в сила на предложените законодателни промени, относно дейността и 

организацията на пенсионните дружества и ефектите от предвидените нови 

инвестиционни ограничения спрямо капиталовия пазар. В рамките на стрес-теста 

ще се направи и детайлен анализ на новите промени в инвестиционния режим и 

техния ефект върху активите на фондовете в краткосрочен и дългосрочен аспект. 

Комитетът ще се председателства от КФН съвместно с EIOPA, ще участват 

представители от МФ и БНБ, като се предвижда възможност за участие на 

наблюдатели от Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA) и Европейската 

комисия3. Комитетът ще обсъди стрес-теста от методологическа гледна точка и ще 

изготви проект на работно задание за провеждането му. Ще обсъди 

финансирането, възможните резултати и подходящите действия, които да бъдат 

предприети, след като станат ясни резултатите от прегледа. Ще се приеме и ясна 

комуникационна стратегия за възстановяване на доверието.  

 До края на 2015 г., КФН ще извърши преглед на настоящото законодателство, 

засягащо оценяването на активите на пенсионните фондове и ще предложи 

промени, които да наложат на банката-попечител да упражнява ежедневен 

контрол относно оценяването на активите и пасивите на пенсионния фонд, 

размера на нетните активи на фонда, както и стойността на един дял на фонда. 

 През 2016 г. ще започне и преглед на застрахователния пазар чрез извършването 

на надлежна проверка и преглед на балансите на застрахователните компании. 

                                                           
2
  http:/www.parliament.bg/bs/parliamentarycommittees/members/2330/reports/ID/5207 

3
  ГД „ЕКФИН“ и ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“. 
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Тази мярка ще се осъществи от външен независим оценител, без да се нарушават 

действащите правни норми. 

 До края на 2015 г. ще бъдат представени резултатите от прегледа на 

законодателството и ще се предприемат необходимите действия. 

2.3 Фискална политика 

Определянето на основните параметри на бюджетната рамка е обвързано със запазване 

на целите, насочени към провеждането на последователна, прозрачна и предвидима 

фискална политика и повишаване ефективността на публичните разходи, които са отно-

сими към заложения в управленската програма на правителството приоритет за провеж-

дане на политика за гарантиране на финансова стабилност, постепенна финансова кон-

солидация, съобразена с икономическия цикъл. 

Процесът на фискална консолидация продължава в средносрочен план, като заложените 

цели по отношение на дефицита на начислена основа са, както следва: 2.8% от БВП за 

2015 г., 2.4% от БВП за 2016 г., 1.8% от БВП за 2017 г. и 1.3% от БВП за 2018 г. 

Постигането на целите за бюджетния дефицит на сектор „Държавно управление“ за пе-

риода 2015–2018 г. се изразява, от една страна, в намаляване на нивото на разходите ка-

то процент от БВП (от 38.8% през 2015 г. до 37.5% от БВП през 2018 г.), а от друга – в ръст 

на данъчните приходи през 2016 и 2017 г. спрямо 2015 г, при запазване на общото ниво 

на приходите около 36% от БВП.  

Растежът на данъчните приходи през 2016 г. спрямо 2015 г. се дължи, както на подобре-

ни макроикономически индикатори (ръст на потреблението, ръст на вноса, инфлация, 

ръст на СРЗ и заетостта, и др.), така и на мерки от страна на приходните агенции за пови-

шаване на приходите. 

Консолидацията по линия на разходите е най-съществена при междинното потребление 

– най-вече разходите за издръжка. Те бележат спад от 0.1 п.п. от БВП за 2015 г. спрямо 

2014 г. и 0.2 п.п от БВП за 2016 г. спрямо 2015 г. В допълнение на гореописаното, бруто-

образуването в основен капитал също се очаква да отбележи намаление от 0.4 п.п. от 

БВП за 2016 г. спрямо 2015 г. Това намаление е свързано най-вече със започването на 

новия програмен период и очакваната по-ниска усвояемост на европейските фондове. 

Ограничение има и при разходите за персонал в контекста на извършеното десет-

процентно намаление в бюджетния сектор през 2015 г. Предвид хоризонталния характер 

на предвидените ограничения на разходите в публичния сектор, осъществяването на 

мерките ще се обвърже с реализиране на програмите за структурни и функционални ре-

форми в съответните сектори. 

Информация за предприетите конкретни консолидационни мерки и за възстановяване на 

благоразумната средносрочна бюджетна траектория е представена в Конвергентната 

програма на Република България за 2015–2018 г. 
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2.4 Пазар на труда/активни мерки на пазара на труда 

До края на третото тримесечие на 2015 г. ще се формулира и реализира пакет от мерки 

в рамките на активната политика на пазара на труда, който да спомогне значителна част 

от безработните да се „върнат“ на пазара на труда и да подобри баланса между налични-

те работни места и квалификацията на безработните, като се намали разликата между 

наличните и търсените умения, подобрявайки процеса на съответствие. Ще се прецизира 

и таргетирането на най-уязвимите лица (като: младежи, които не са в заетост, образова-

ние или обучение в т.ч. регистрирани като безработни, нискоквалифицирани и възрастни 

работници, лица с увреждания, дългосрочно безработни и роми), за да се използва тех-

ния потенциал. За тази цел ще се изпълнят следните дейности: 

 ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта – предвижда се развитие на 

регионализацията с увеличаване на ролята на регионалните комисии по заетостта, 

въвеждане на дейности по активиране на безработните, повишаване на 

гъвкавостта на мерките в рамките на ЗНЗ, повишаване ролята на Националния план 

за действие по заетостта, в който ежегодно ще се определят ключови параметри на 

активната политика по заетостта, насърчаване на обученията в дейности с висока 

добавена стойност и повишаване качеството на обученията. Промените, които са 

свързани с развитието на регионализацията на активната политика на пазара на 

труда, целят повишаване на нейната децентрализация за по-добро „достигане“ до 

лицата от уязвимите групи, както и за решаване на проблемите на местните пазари 

на труда. Промените също така предвиждат включването на нова дейност за 

активиране, която цели да повиши икономическата активност на населението, като 

лицата извън работната сила, които желаят да работят и не са в обучение или 

образование ще бъдат идентифицирани и ще им бъдат предоставени услуги по 

информиране, консултиране и психологическо подпомагане. Крайната цел на 

дейността е лицата да бъдат насочени към регистрация в дирекциите „Бюро по 

труда“, за да могат да ползват възможностите за включване в обучение и заетост. 

Предвижда се и включването на промени за повишаване качеството на 

предоставяното обучение, в т.ч. чрез развитие на системата за проучване на 

потребностите на пазара на труда, усъвършенстване на критериите за подбор на 

обучаващи организации и упражняване на външен контрол за качеството на 

провежданите обучения. Усъвършенстването на нормативната уредба ще създаде 

предпоставки за по-голяма гъвкавост на финансирането на мерките за насърчаване 

на заетостта в съответствие с приоритетите на активната политика на пазара на 

труда за съответната година. 

 Предвижда се да бъдат проучени възможности за предоставяне на целеви 

обучения за придобиване на знания и умения в областта на ИКТ на основата на 

идентифицирани и формулирани потребности от сектора. Ще се реализират мерки 

и схеми за провеждане на обучения на лица, чиято квалификация няма 

приложение на пазара на труда, по заявка на работодател – преквалификация. С 

промените в ЗНЗ ще се регламентира финансирането на дуалното обучение на ли-

ца извън образователната система. 
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 Разработване и приемане на концепция за заетост чрез ваучери за услуги, чиято 

основна цел е осигуряването на нови възможности за заетост на безработни лица в 

т.ч. сред уязвими групи на пазара на труда, особено в региони, в които има 

ограничено търсене на труд. 

 Активиране на младежи, които не са в заетост, образование или обучение: 

  Назначаване след обучение на 100 младежки медиатори в общините чрез 

включване на нова дейност в рамките на компонент „Работа с неактивните 

лица” към програма „Активиране на неактивни лица“, които ще идентифицират 

и активират неактивни младежи. По предварителна оценка се очаква да бъдат 

активирани около 6 000 младежи. До края на април 2015 г. 35 медиатори, 

младежи с висше образование, ще бъдат обучени по част от професия 

„сътрудник социални дейности”. Обучението е съобразено със спецификата на 

бъдещата им дейност, след което поетапно ще бъдат обучени и останалите ме-

диатори.  

 Реализиране на схема по ОПРЧР за активиране и интеграция в заетост на 

младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование 

или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в 

АЗ. 

 Пакет от интервенции, насочени към повишаване на заетостта сред уязвимите 

групи на пазара на труда в т.ч. безработни младежи, нискоквалифицирани и 

възрастни работници, лица с увреждания, дългосрочно безработни и роми. 

 Насърчаване на заетостта на регионално ниво сред уязвимите групи чрез 

разработване и изпълнение на Регионални програми за обучение и заетост;  

 Предоставяне на пакет от услуги за интеграция на пазара на труда, включващ 

осигуряване на професионално ориентиране, мотивационно обучение, и 

обучение по ключова компетентност или професионална квалификация, както и 

включване в заетост в рамките на проекти изпълнявани от социалните 

партньори; 

 Реализиране на нови програми финансирани със средства от държавния 

бюджет за активна политика на пазара на труда, насочени към осигуряване на 

обучение и заетост на продължително безработни лица, безработни младежи и 

възрастни.  

 Реализиране на схеми, финансирани по ОПРЧР 2014–2020 г. за осигуряване на 

възможности за създаване на устойчива заетост за безработни лица с ниско 

образование, продължително безработни и неактивни лица, вкл. лица с 

увреждания, безработни над 54 г. и безработни младежи до 29 г. вкл. 

посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, 

включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни 

стимули за работодателите за разкриване на нови работни места.  

 Финализиране на Национална система за проучване и прогнозиране на 

потребностите от работна сила с определени характеристики. 
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 Провеждане от АЗ на ежегодно Национално проучване сред работодатели за 

идентифициране на техните потребности от работна сила с определени 

характеристики за 2015 г.;  

 Представяне на доклад с прогнози за развитието на пазара на труда в България 

за 2015 г. и обсъждане на резултатите със заинтересованите страни.  

 Актуализиране на методиката за мониторинг на активните програми и мерки на 

пазара на труда с цел подобряване насочеността на политиката по заетостта по 

отношение на целевите групи на пазара на труда.  

До края на четвъртото тримесечие на 2015 г. ще бъдат планирани дейности за повиша-

ване нивото на участие в активната политика на пазара на труда. Предвижда се пови-

шаване на бюджета за АППТ (национално и европейски финансиране), с цел преминава-

не от безработица към заетост чрез по-добро „достигане“ на групите в неравностойно 

положение. Предвидени са следните мерки: 

 През 2015 г. в рамките на работната група за изготвяне на Националния план за 

действие по заетостта за 2016 г. ще се обсъди оптимизация на публичните разходи 

за активните политики на пазара на труда, при отчитане на подкрепата от 

Европейския социален фонд. 

 Увеличаване на средствата от ЕСФ за активна политика на пазара на труда в 

периода 2015–2017 г.  

 Подобряване на координацията между различните източници на финансиране на 

активната политика на пазара на труда. Ще се обсъдят варианти за по-добро 

насочване на финансовите средства от двата източника на финансиране – 

държавен бюджет и европейско финансиране.  

 подобряване ефикасността на Агенцията по заетостта  

За укрепване капацитета на Агенцията по заетостта (АЗ) през 2014 г. бяха предприети 

мерки за усъвършенстване на системата за мониторинг на дейностите, за подобряване 

на посредническите услуги посредством провеждане на трудови борси, изграждане на 

информационни терминали за предоставяне на електрони услуги, провеждане на обуче-

ния, консултиране и др.  

Въведени са следните електронни услуги:  

 осигурена възможност за работодателите да подават заявки за свободни 

работни места по електронен път,  

 търсещите работа лица могат да получават информация за свободните работни 

места чрез SMS и e-mail,  

 подобрен е интерфейса на Интернет страницата на АЗ във връзка с улесняване 

ползването от безработните лица с увреждания.  

С цел улесняване достъпа на безработни лица от отдалечени населени места до посред-

нически услуги за заетост през 2014 г. са открити 54 изнесени работни места, като общият 
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им брой достига 548. Те функционират към 80 бюра по труда на територията на 154 об-

щини.  

Проведени са 128 трудови борси, от които 48 специализирани, насочени към неравно-

поставените групи – младежи, ромската общност, продължително безработни и лица над 

50 г. възраст. В резултат – работа са започнали 12 034 лица в т.ч. 8 323 лица (69%) с регис-

трация в ДБТ и 3 711 лица (31%) без регистрация.  

През първите девет месеца на 2014 г. са обхванати в програми за квалификация и заетост 

общо 21 945 роми, като за 9 842 от тях е осигурена заетост (5 037 са устроени на първич-

ния пазар, а други 4 805 са включени в различни програми и мерки за заетост). През 

2015 г. трудовите възнаграждения на ромските медиатори ще бъдат увеличени. Те ще 

бъдат включени в „Национална програма за обучение и заетост на продължително без-

работни лица”, регионалните програми, схеми по ОПРЧР „Повишаване качеството на 

предоставяните от Агенцията по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху 

уязвимите групи на пазара на труда“, „Подкрепа за заетост” и др. 

За насърчаване на мотивацията за работа, чрез идентифициране на дефицити при безра-

ботните лица и придобиване на знания и умения за търсене на работа и представяне 

пред работодател, през годината са проведени общо 4 632 Ателиета за търсена на рабо-

та, в които са взели участие 26 747 безработни лица, по-голямата част от които са от це-

левите групи на политиката по заетостта. Мениджърите на случай са подпомогнали тру-

довата и социална интеграция на 5 059 безработни лица от най-уязвимите групи на паза-

ра на труда (от тях 2 390 са продължително безработни лица, което е 47% от ползвалите 

услугата), предоставяйки им индивидуални консултации и осъществявайки контакт със 

социални, здравни, образователни и др. институции за преодоляване на пречките, от 

различно естествено, за започване на работа.  

В резултат от активната работа на трудовите посредници, ромските медиатори, мени-

джърите на случай, психолозите, трудовите медиатори и трудовите консултанти, по пре-

доставянето на услуги в бюрата по труда, на изнесените работни места, в ателиетата за 

работа или „на място” (on the spot) през 2014 г. работа на първичен пазар на труда са 

започнали 161 хил. безработни лица (с 22 хил. или 15.8% повече от предходната година), 

от които около 120 хил. са били от уязвимите групи.  

През 2014 г. са проведени 3 020 обучения на служители в АЗ за подобряване обслужва-

нето на клиенти на системата по заетостта: работодатели и търсещи работа лица.  

В началото на 2015 г. са предприети допълнителни мерки за укрепване на капацитета на 

АЗ с цел повишаване качеството на предоставяните услуги, като в резултат на това:  

 Стартира процеса по откриване на нови 27 изнесени работни места; 

 Организират се и се провеждат 107 на брой трудови борси. 

 Започна въвеждането в експлоатация на 108 обществени информационни 

терминали във всяко бюро по труда; 
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 Броят на мениджърите на случай ще се увели с 21, като целта е във всяко бюро 

по труда в областен град да има назначен мениджър на случай; 

 Изграждат се 5 кариерни центрове (общият брой е 10), като се предвижда да 

бъдат обучени 30 консултанти, които да предоставят услуги за кариерно 

ориентиране; 

 Предстои внедряване на цялостен механизъм за проследяване на резултатите 

от работата на Агенцията по заетостта на национално, регионално и местно 

ниво; 

 Изготвен е план за действие (пътна карта) за подобряване качеството на работа 

в системата на АЗ, като са взети предвид отправените препоръки от експертите 

на публичните служби за заетост и ЕК. 

Разработени и обсъдени са критерии за избор на операции „Подобряване качеството и 

ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работода-

телите”, която ще се реализира с финансиране по линия на ОПРЧР 2014–2020 г. Операци-

ята цели да модернизира дейността на Агенция по заетостта и предоставянето на по-

качествени услуги за търсещите и предлагащите работа. Операцията ще повиши капаци-

тета и ефективността на Агенцията и нейните структури по отношение на изпълнението 

на активните политики на пазара на труда, като подпомогне разработване на нови или 

подобряване на съществуващи услуги, както за търсещите работа лица, така и за работо-

дателите. Целта е новите услуги да подобрят резултатите на Агенцията за активиране и 

включване в устойчива заетост, с основен акцент върху неактивните и уязвимите групи на 

пазара на труда, особено безработните роми, младежи, нискоквалифицираните, дългот-

райно безработните и възрастните. В допълнение, операцията ще разшири обхвата и 

ефективността в откриването на работници с подходящ профил, съответстващ на изиск-

ванията на работодателите и свободните работни места и ще подобри съществуващите 

дисбаланси между търсене и предлагане. За това ще спомогне и работата на социалните 

партньори за анализиране и прогнозиране на секторно и регионално ниво, с цел подпо-

магане преодоляването на установени диспропорции. Операцията цели също да подоб-

ри системата на мониторинг на изпълнението на активната политика на пазара на труда и 

надграждане на системите за контрол, както и да изработи и приложи модел за измер-

ване ефикасността на вложените ресурси, свързани с предоставянето на услуги на уязви-

мите групи.  

До края на второто тримесечие на 2015 г. ще се изпълни план за реформа на обществе-

ните служби по заетостта с цел създаване на допълнителен капацитет за провеждане на 

политики по активиране. Ще се подобри планирането при създаването на нови видове 

услуги, с оглед на по-нататъшното повишаване на ефективността на активните политики 

на пазара на труда. Предвидени са следните мерки: 

 Подобряване на качеството и ефективността на услугите на АЗ чрез 

усъвършенстване на организацията на работа и инструментариума за подобряване 

на процесите по сегментиране, фазиране, изготвяне на индивидуален план за 

действие и др., както и чрез по-добра насоченост на програмите и мерките към 
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уязвимите групи за реализация на трудовия пазар с цел постигане на трайни 

резултати.  

 Предоставяне на качествени услуги за най-уязвимите – неактивните, роми, 

нискоквалифицираните, дълготрайно безработните и възрастните работници и др. 

 За работа с неактивни и безработни ще бъдат обучени и назначени в ДБТ 

допълнителен брой безработни лица като ромски медиатори, психолози и 

мениджъри на случай. Очаква се в резултат на дейността на ромските 

медиатори около 10 000 лица да бъдат активирани. През 2015 г. се очаква да 

работят 57 медиатори, 34 психолози и 30 мениджъри на случаи. 

 В зависимост от индивидуалните потребности и идентифицираните проблеми, 

психолозите предоставят на безработните лица една или няколко 

психологически услуги: индивидуално психологическо консултиране; групово 

психологическо консултиране и провеждане на съвместни консултации със 

специалисти от консултантски екип/екипи на безработни лица от рисковите 

групи на пазара на труда и др. 

 Консултиране на безработни лица от мениджъри на случай (кейс-мениджъри), 

които предоставят специализирани услуги, включват проучване на 

потребностите и потенциала на лицата и условията на средата, в която се 

намират, идентифициране на основните пречки пред трудовата и социалната им 

интеграция, определяне на подходящ набор от услуги с цел преодоляване на 

идентифицираните пречки, институциите, които ги предоставят, условията за 

достъп до тези услуги и действията, които лицата трябва да предприемат, за да 

ги получат. Мениджърите на случай (кейс-мениджърите) изпълняват функцията 

на посредник между лицата и институциите, които предоставят подходящите 

социални, здравни, образователни и др. услуги, допълващи по ефективен начин 

посредническите услуги, предоставяни от ДБТ. 

 АЗ в партньорство с други институции и заинтересовани страни ще участва в 

реализиране на инициативата на президента на България „Подкрепи една 

мечта” за подпомагане на заетостта на младежите от домове за отглеждане на 

деца, лишени от родителски грижи с цел превенция от изпадане в групата на 

NEETs. 

 Предоставяне на комплексни услуги на най-уязвимите групи сред населението 

чрез изграждане на „Центрове за заетост и социално подпомагане“. Стартирана 

е процедура за одобрение на критерии за избор на операция. Предстои 

разработване на насоки и проект, с който ще се кандидатства за финансиране. В 

съответствие с установените срокове, в рамките на второто полугодие се очаква 

да има подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

В съответствие със стартирането на дейностите по проекта ще се постигнат и 

съответните резултати за изпълнение на заложените в проекта индикатори. 

 Повишаване капацитета на АЗ чрез: 

 Осигуряване на необходимия персонал за качествено извършване на услугите; 
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 Периодично обучение и въвеждане на гъвкаво работно време на служителите 

за предоставяне на посреднически услуги и за управление на програми и 

проекти.  

2.5 Регулаторна рамка за производства при несъстоятел-

ност и за намаляване на задлъжнялостта 

За подобряване на съществуващата законодателна рамка по несъстоятелността, до края 

на третото тримесечие на 2015 г. създадената със заповед на министъра на финансите 

ЗМФ-298 от 14.04.2015 г. работна група ще изготви предложения за промени в Търговс-

кия закон. След изготвянето му, законопроектът ще бъде внесен за одобрение от МС съг-

ласно стандартната съгласувателна процедура по Устройствения правилник на Минис-

терския съвет и неговата администрация. Предлаганите промени ще имат за цел: 

 Въвеждане на превантивни процедури, които ще позволят на длъжника да 

продължи дейността си, като в същото време преговаря с кредиторите си с оглед 

избягване на предстоящо откриване на производство по несъстоятелност и 

обявяване в несъстоятелност. 

 Въвеждане на ускорено производство по преструктуриране, чрез бърза процедура 

за одобрение от съда на предварително договорените споразумения, в рамките на 

превантивната процедура, която предстои да бъде изготвена, включително обсъж-

дане с ВСС на възможности за по-нататъшно развитие на търговски отделения в 

рамките на съществуващите съдилища.  

 Въвеждане на ясна рамка, предоставяща точни насоки за извънсъдебно 

преструктуриране на задължения, която ще осигури възможности за използване на 

медиатори по отношение на извънсъдебни преструктурирания и ще гарантира по-

добър баланс между необходимостта от опростяване и намаляване на разходите за 

процедурите и необходимостта да се гарантира правната защита на правата на 

кредиторите и другите заинтересовани страни. 

 

Справка по съдилища за броя на търговските дела и средната продължителност на 

делата по несъстоятелност за 2014 г. 

През 2014 г. в 28 окръжни съдилища на територията на страната функционират 15 тър-

говски отделения, а в останалите 13 окръжни съдилища няма търговски отделения. 

Общият брой на съдиите, разглеждащи търговски дела през 2014 г., е 205. Независимо, 

че в 13 окръжни съдилища липсват търговски отделения, във всичките 28 окръжни съ-

дилища са заети съдии, разглеждащи търговски дела. 

Общият брой на делата, разгледани през 2014 г., е 31 075. Най-голям е броят на делата 

в Софийски градски съд – 19 211. Следват Варна, Пловдив, Стара Загора и Бургас с над 

1000 дела. 
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Средната продължителност на делата по несъстоятелност, приключили през 2014 г., е 

малко над 5 месеца, изчислена от образуването на делото до постановяване на реше-

нията по чл. 630, респективно чл. 631 или чл. 632 от ТЗ. Най-голяма е продължител-

ността на делата в Разград – 17 месеца, а най-малка в Кърджали – 1 месец. 

В допълнение, до края на третото тримесечие на 2015 г. правителството ще одобри пътна 

карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електрон-

но правосъдие в сектор „Правосъдие“ (2014–2020 г.). Тя ще осигури необходимото взаи-

модействие между съдилища по отношение на регистъра за неплатежоспособност и съ-

ответно регистрирането на неплатежоспособността. Изпълнението на пътната карта ще 

започне в началото на 2016 г. 

В началото на 2015 г. от група депутати в Народното събрание е внесен проект на Закон 

за личната несъстоятелност. Със законопроекта се предлага да се въведе рамка за обявя-

ване на несъстоятелност на физически лица с цел да се намери решение на проблема с 

големия дял на необслужвани потребителски и ипотечни кредити във връзка със защита-

та на потребителите. В съответствие с Правилника за организацията и дейността на На-

родното събрание, МС и съответните ресорни министри ще имат възможността да изло-

жат своите становища по законопроекта, следвайки добри европейски практики за нама-

ляване на високия размер на необезпечените задължения. 

Правителството ще разгледа мерки за подобряване на качеството на данните от Търговс-

кия регистър до края на 2015 г. По проект по ОПАК “Подобряване на обслужването на 

гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регис-

тър към Агенция по вписванията” е изградена функционираща система за обмен на дан-

ни между Информационната система за производство по несъстоятелност (ИСПН), чети-

рите системи за управление на съдебните дела и Търговския регистър (ТР). Все още липс-

ват данни и достатъчно надеждна информация за несъстоятелността, която да позволи 

правилна оценка на ефективността на предприетите законодателни и приложни мерки. 

Във връзка с изготвения законопроект за нов Закон за обществените поръчки ще се об-

съди възможността за обвързване на участието в процедурите за обществени поръчки с 

публикуване на финансовите отчети от фирмите. В допълнение, до края на третото три-

месечие на 2015 г., работна група ще изготви предложение за изменение в Закона за сче-

товодството, който ще предвижда по-високи глоби за фирми, които не спазват задълже-

нието за своевременно публикуване на финансовите си отчети. 

В процес на подготовка е и нов проект на Закона за независимия финансов одит, с който 

се ще се транспонира Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

16 април 2014 г. за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на 

годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети. Той ще цели по-

добряване на контрола върху задължителния одит на корпоративните финансови отчети, 

засилване на надзора върху одиторските компании, и гарантиране на споделена отго-

ворност в случаи на измами и некоректно отчитане. Предвижда се той да бъде внесен в 

НС до края на 2015 г.  
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3 Изпълнение на специфичните за всяка 
държава препоръки 

3.1 Специфична за страната препоръка 1 

3.1.1 Ефективност на данъчната система и стратегия за спазване на да-

нъчното законодателство 

 Въвеждане на цялостна данъчна стратегия  

В отговор на препоръката, в актуализирания през септември 2014 г. набор от мерки бе 

предвидено разработването три отделни стратегически документа. През 2015 г. бе взето 

решение те да бъдат обединени в Национална стратегия за повишаване на събираемост-

та на данъците, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спаз-

ване на законодателството, която се планира да бъде приета през 2015 г. 

В стратегията ще бъдат интегрирани мерки от компетентността на широк кръг институции 

– МФ, НАП, АМ, МВР, ДАНС, МП, МТСП, НОИ, МЗ, ДФЗ и др. Стратегията ще съдържа ясна 

визия и план за действие, в който ще бъдат включени конкретни координирани мерки и 

дейности на участващите институции, на базата на цялостен интегриран модел на работа. 

В документа ще бъдат включени законодателни и административни мерки, както и оцен-

ка на ефектите от тяхното изпълнение. Стратегията ще се реализира чрез: 

 засилване на междуинституционалното сътрудничество, координация и електро-

нен обмен на информация за утвърждаване на екипност на национално ниво; 

 ефективно използване на съществуващите информационни технологии и ресурси в 

институциите, тяхното развитие и усъвършенстване и координирано използване на 

информацията за повишаване на събираемостта на бюджетните приходи, 

превенция и борба с данъчните и осигурителни измами и отклонение от данъчно 

облагане и намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите.“ 

 Актуализираният през септември 2014 г. набор от мерки засилва фокуса върху увелича-

ването на приходите от данъци, мита и осигурителни вноски, както и върху налагането на 

междуинституционален подход и сътрудничество за превенция и борба с митнически, 

данъчни и осигурителни измами. Мерките включват предварителен анализ на най-

значимите рискове за събирането на данъци, оценка на вече предприетите мерки, вклю-

чително и на мерките за опростяване, както и подобрен контрол. 

 Подобряване събирането на данъци и справяне със сенчестата  
икономика  

Ще продължи прилагането на механизма за обратно начисляване на ДДС, който допри-

нася ежегодно за увеличаване на приходите от ДДС в сектора на зърнените и технически 

култури със 100 млн. лв. 



 

30 

Друга мярка, чието изпълнение продължава и през 2015 г., е свързана с осъществяване 

на фискален контрол върху стоки с висок фискален риск. През 2014 г. са изградени 19 

фискални пункта на гранични контролно-пропускателни пунктове. Създадени са и дейст-

ват мобилни екипи и оперативен център. Декларираната данъчната основа през 2014 г. 

при вътрешно-общностни придобивания бележи ръст от 20%, или с 373 млн. лв. повече 

спрямо 2013 г. 

С оглед подобряване и ускоряване събираемостта на публичните вземания се извършва 

ежемесечен анализ на събираемостта на просрочените публични вземания за данъци и 

осигуровки, както и постоянен мониторинг на събираемостта на просрочените вземания 

с висок фискален ефект, и тримесечно отчитане по отношение на предприетите мерки и 

постигнатите резултати. Разработена е електронна услуга, позволяваща получаване на 

данни за просрочени задължения, установявани от други взискатели и автоматизираното 

им зареждане в информационна система на НАП. През ноември 2014 г. е извършено 

първото успешно предаване на данни от МВР за неплатени публични вземания. През 

настоящата година продължават дейностите по разработване на специализиран програ-

мен продукт, обхващащ всички дейности по събиране на публичните вземания.  

Във връзка с намаляването на измамите с акцизни стоки, вкл. със стоки под режим на 

отложено плащане през 2014 г. от НАП са образувани 168 ревизии и 410 проверки за 

спазване на данъчното законодателство. Размерът на предотвратените щети за бюджета 

е в размер на 100 млн. лв. ДДС. 

Вследствие на извършен от НАП анализ на риска, за проверка са селектирани лица, из-

вършващи дейности с горива. Осъществена е първоначална подготовка, като съвместни-

те проверки на НАП и Агенция „Митници“ са стартирали през септември 2014 г. в обекти 

и места, предназначени за съхранение на течни горива. От октомври 2014 г. се извършват 

ежеседмични проверки на обекти за търговия с течни горива (бензиностанции). 

 Намаляване на разходите за отчитане и плащане на данъци и спазване 
на данъчното законодателство  

Предвижда се до края на 2015 г. да бъде разработена и приета Концепция за намаляване 

на административните разходи, свързани със спазване на данъчното законодателство 

(2015–2017 г.).  

По отношение на управлението на риска от неспазване на данъчното и осигурителното 

законодателство, в началото на годината бе изготвена и утвърдена Програма за спазване 

на законодателството и намаляване на нивата на риск за 2015 г., в която са планирани 

мерките, които ще бъдат предприети за третиране на рисковете от неспазване на данъч-

ното и осигурително законодателство.  

Постигнатият ефект в резултат на третирането на рисковете през последните 7 г. е 

450 млн. лв. (т.е. това е намалението на щетата през 2014 г., която би настъпила през съ-

щия период, в случай че тези рискове не са третирани). През годините са анализирани и 

третирани 39 риска. През 2014 г. са третирани 16 риска и са установени допълнително 

над 76 млн. лв. в малко над 1 500 ревизии. През 2015 г. ще бъдат третирани 20 риска.  
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Продължава внедряването на нови и усъвършенстване на електронните услуги на НАП. 

Делът на електронните услуги през 2014 г. за ДДС документи е 99.9%, за декларации по 

ЗКПО – 56.77%, за декларации по ЗДДФЛ – 13.58%. През 2015 г. ще бъдат предоставени 

нови услуги на НАП с ПИК и КЕП. Ползването на електронните услуги на НАП спестява над 

300 млн. лв. разходи на бизнеса и гражданите годишно. 

Към края на март 2015 г. общият брой на физическите лица, които са получили своя ПИК, 

надвишава 250 000. От внедряването на услугата за подаване на годишна данъчна дек-

ларация по чл.50 от ЗДДФЛ с ПИК в средата на януари до края на март 2015 г. над 35 000 

лица са се възползвали от услугата. Чрез услугите, предоставяни с ПИК, всяко лице може 

да следи своевременно информацията в своята данъчно-осигурителна сметка, включи-

телно задълженията и плащанията си, както и данни за трудовия си договор, осигурител-

ния доход или вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Чрез 

ПИК може да се заяви издаване на удостоверение или друг данъчно-осигурителен доку-

мент от НАП. 

Въз основа на анализ на съществуващите декларации и след провеждане на консултации 

със заинтересованите страни продължава опростяването на процеса на деклариране. 

Опростени са формулярите на годишните данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ, по 

чл.92 от ЗКПО, по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ и по чл.54, ал. 4 от ЗМДТ. 

3.2 Специфична за страната препоръка 2 

3.2.1 Пенсионна реформа 

 Дългосрочна стратегия за пенсионна система 

В края на март 2015 г. приключи работата на създадената в МТСП работна група за усъ-

вършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система, като е извър-

шен необходимия преглед на социалноосигурителното законодателство. Изготвени са 

предложения за промени, с оглед намиране на балансирани и трайни решения по широк 

кръг въпроси, свързани с условията за пенсиониране за работещите при условията на 

трите категории труд, въвеждане на възраст за пенсиониране за всички лица и др.  

Изготвеният проект на Закон за изменение и допълнение на КСО е публикуван на сайта 

на МТСП и на Портала за обществени консултации на МС за обществено обсъждане до 

края на април 2015 г. Предстои съгласуване на законопроекта със социалните партньори 

и министерствата през май и одобряването му от МС и обсъждане и приемане от НС до 

края на юли 2015 г. 

С проекта на Закон за изменение и допълнение на КСО се предлага: 

 въвеждане на механизъм за повишаване и изравняване на възрастта за 

пенсиониране за работещите при условията на трите категории труд; 

 ограничаване на ранното пенсиониране чрез въвеждане на възраст за 

пенсиониране за лицата по чл. 69 от КСО (работещите в сектор „Отбрана и 

сигурност“) и промени в разпоредбите, регламентиращи условията за 
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пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд (§4 от 

ПЗР на КСО и чл.168 от КСО).  

Планира се след изравняване на възрастта за пенсиониране за мъжете и жените на 65 г. 

през 2037 г., предвидено в изготвения проект на ЗИД на КСО, да започне прилагането на 

механизъм за обвързване законоустановената възраст за пенсиониране с очакваната 

продължителност на живота в дългосрочен план. 

 По-строги критерии при отпускане на пенсии за инвалидност  

За намаляване на злоупотребите при отпускане на пенсии за инвалидност в КСО са нап-

равени две промени, влезли в сила от 1 януари 2015 г.  

С първата промяна отпада възможността пенсия за инвалидност поради общо заболява-

не да се отпуска на лице, което не е упражнявало трудова дейност и съответно не е било 

осигурено, но по силата на действащото законодателство за осигурителен стаж му е 

признат определен период от време (напр. периодът на наборна или мирновременна 

алтернативна служба или времето, през което неработеща майка е гледала дете до 3-

годишна възраст.). От 1 януари 2015 г. е необходимо една трета от изискуемия осигури-

телен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване да е дейст-

вителен. Инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпва-

не на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при 

1 г. действителен осигурителен стаж. 

С второто изменение на КСО се отменя възможността за отпускане на социална пенсия за 

инвалидност като втора пенсия, считано от 1 януари 2015 г. Това ще доведе до намаля-

ване на разходите за новоотпуснати пенсии за сметка на държавния бюджет съответно с 

около 7.3 млн. лв. за 2015 г., с 20.7 млн. лв. за 2016 г. и с 34.2 млн. лв. за 2017 г. 

За подобряване на устойчивостта на публичните финанси усилията ще бъдат насочени и 

към подобряването на медицинската експертиза, чрез промени в Закона за здравето и в 

поднормативните актове за медицинска експертиза. Предстоящите през 2015 г. промени 

в Закона за здравето предвиждат промяна в модела и философията на медицинската ек-

спертиза в съответствие с Европейски модели. Сформирана е работна група (с представи-

тели на МЗ, НОИ, МТСП, НЕЛК, ТЕЛК и НЗОК), чиято цел е да направи преглед на добрите 

европейски практики и да предложи модел за медицинска експертиза, съобразен с бъл-

гарските условия, с акцент върху оптимизиране на медицинската и социална експертиза. 

Предвид трудностите по прилагане на процедурите по освидетелстване и в процеса на 

отпускане на инвалидни пенсии се предвижда Центърът за превенция и противодействие 

на корупцията, да изготви цялостен анализ относно възможни корупционни практики и 

да предложи мерки за превенция в тази област. 

3.2.2 Реформа в здравеопазването 

 Развитие на извънболничното лечение  

Мерките за развитие на възможностите за извънболнично лечение предвиждат опреде-

ляне на допълнителни медицински дейности от болничната помощ, които да бъдат из-
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пълнявани в извънболничната и преразглеждане на медицинските стандарти за болнич-

на и извънболнична помощ. Те са на етап преработка на необходимата подзаконова 

нормативна база, чието изпълнение е планирано за 2016 г. Тяхното реализиране може да 

допринесе в краткосрочен план до извеждане на дейности от скъпоструващата болнична 

помощ в извънболничната помощ. В дългосрочен план, освен преки ефекти от преструк-

турирането на разходите в системата, мерките могат да имат и странични положителни 

ефекти, например върху заетостта, свързана с предоставянето на дългосрочни грижи. В 

изготвения проект на ЗИД на Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) се предвижда прест-

руктуриране на основния пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК, чрез въвеждане 

на основен (базов) и допълнителен пакет здравни дейности на база на приоритизирането 

и ориентирането им, за решаване на основните здравни проблеми на населението. 

 Подобряване на ценообразуването на здравните услуги 

Две от мерките за подобряване на ценообразуването на услугите в областта на здравео-

пазването са заложени в ЗИД на ЗЗО, приет от МС през януари 2015 г. и предвиждат за-

мяна на модела за пасивно реимбурсиране с модел на финансиране по методология за 

стратегическо планиране, както и създаване на механизъм за осъществяване на съвмест-

ни проверки за спазване на правилата за добра медицинска практика и на утвърдените 

медицински стандарти. По първата мярка се предвижда връщане на договорното начало 

при определянето на методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дей-

ности, обемите и цените на медицинските дейности, условията и реда за контрол по из-

пълнението на договорите между НЗОК и изпълнителните на медицинска помощ, както и 

по отношение на санкциите при неизпълнение на договорите. Втората мярка е насочена 

към засилване на контрола върху болничната помощ. Внесеният за обсъждане в НС ЗИД 

на ЗЗО предвижда създаването на арбитражни комисии и разработването на правила за 

съвместни проверки.  

С оглед засилване на контрола върху лекарската практика се планира създаването на ин-

формационен масив за вида и броя договори на всеки лекар с НЗОК. В края на януари 

2015 г. Министерският съвет прие ЗИД на ЗЗО, съгласно който НЗОК се задължава да из-

вършва проучване на удовлетвореността на пациентите от заплатените от нея здравни 

услуги. Предвижда се прекратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, при 

който се констатира системна неудовлетвореност от страна на пациентите, както и прек-

ратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, който системно нарушава 

изискванията за качество на медицинската помощ, предвидени в националните рамкови 

договори. 

 Осигуряване на ефективно спрямо разходите здравно обслужване 

На 18 февруари 2015 г. МС прие Концепция „Цели за здраве 2020“. Концепцията форму-

лира националните цели на България в областта на опазване на здравето на гражданите 

и определя дългосрочните приоритети на страната в областта на здравеопазването. Ос-

новополагащо за изпълнение на концепцията е ефективното разходване на средствата за 

здраве. Това налага прегрупиране на финансовите ресурси чрез въвеждане на основен 

пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК, насочен към профилактика, диагностика и 

лечение на основните заболявания и състояния, причиняващи смърт и загуба на работос-



 

34 

пособността, детско и майчино здраве. Концепцията предвижда и разработването на 

спешен пакет здравни дейности, заплащан от МЗ, който гарантира на всеки своевреме-

нен и равнопоставен достъп до медицинска помощ при спешни състояния и допълните-

лен пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК, които да позволят планиране чрез лис-

та на чакащите.  

Ключова мярка за постигане на здравните цели, заложени в Концепцията, е интеграцията 

и свързаността чрез изграждане на национална здравно-информационна система и оси-

гуряване на достъп на гражданите до системата чрез електронен идентификатор. Един-

ната информационна система на здравеопазване е базата, на която ще стъпи развитието 

на електронното здравеопазване с неговите основни съставни части – електронно здрав-

но досие, електронна рецепта, електронно направление, електронен портал и т.н. 

В края на ноември 2014 г. МС прие Концепция за развитие на спешната медицинска по-

мощ в Република България (2014–2020 г.). През март 2015 г. беше утвърдена Методиката 

за субсидиране на лечебните заведения, която включва и финансирането на дейността на 

спешните отделения в болниците. В рамките на 2015 г. ще бъде разработена и утвърдена 

и нова наредба за спешната медицинска помощ, както и актуализацията на Правилника 

за устройството и дейността на Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и ме-

дицинските стандарти, регламентиращи спешната медицинска помощ. Ще се изготви и 

оценка на потребностите от оборудване и ремонтни дейности на обекти, които ще бъдат 

финансирани по ОПРР 2014–2020.  

Промените по отношение на провежданата лекарствена политика са заложени в приетия 

от МС през януари 2015 г. ЗИД на ЗЗО. С предложените промени се въвежда централизи-

рано договаряне на различни видове отстъпки от НЗОК за различните лекарствени про-

дукти и механизъм за оценка на здравните технологии при прилагането на лекарствените 

продукти.  

През 2015 г. МС одобри Концепция за централен орган за възлагане на обществени по-

ръчки в сектор „Здравеопазване“, разработена от МЗ съвместно с Центъра за превенция 

и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦОВОПС). Предвижда 

се ЦОВОПСЗ първоначално да стартира с провеждането на процедури за възлагане на 

обществени поръчки с цел сключване на рамкови споразумения за доставка на лекарст-

вени продукти само от името и за сметката на лечебните заведения4 за болнична помощ. 

На втори етап, се предвижда да се разшири обхвата на субектите, които ползват услугите 

на ЦОВОПСЗ, като в системата се включат и другите лечебни заведения, които имат ка-

чеството на възложител по смисъла на Закона за възлагане на обществените поръчки. На 

третият етап ще се разшири и обсега на стоките, обхванати в електронния каталог. 

Създаването на електронната платформа ще даде възможност за по-бърз и качествен 

отговор на нуждите на възложителите, за увеличаване на конкуренцията и за постигане 

на по-изгодни условия за възложителите в сектора. Разширеното използване на елект-

ронни способи и средства и интегрирането на платформата със съществуващите елект-

                                                           
4
  Посочени в чл. 9 от Закона за лечебните заведения 
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ронни регистри ще допринесе в значителна степен и за ефективното противопоставяне и 

недопускане на корупция в сектора. 

Приетото от МС през октомври 2014 г. с изменение и допълнение на Концепцията за 

преструктуриране на болничната помощ за периода 2015 – 2020 г. се планират интервен-

ции, насочени към оптимизация на болничната помощ и намаляване броя на болничните 

легла, с фокуса върху подобряване на диагностиката, качеството и достъпа до лечение на 

заболяванията, които са основни причини за смъртност и трайна неработоспособност, в 

т.ч. спешната диагностика и лечение в извънболнични и болнични условия. 

До края на 2015 г. ще бъде утвърдена актуализация на националната здравна карта, коя-

то е основен инструмент за регулиране разходването на обществения ресурс в зависи-

мост от потребностите на населението от медицински услуги. Мярката е насочена към 

оптимизиране на болничната мрежа и решаването на проблема, свързан с осигуряването 

на равнопоставен достъп до здравно обслужване. За подпомагане дейността на общинс-

ките болници в отдалечени и трудно достъпни райони и подобряване на достъпа на на-

селението до медицинска помощ, включително и за продължително лечение, чрез Ме-

тодиката за субсидиране на лечебните заведения на МЗ са осигурени 6 млн. лв. за 2015 г. 

3.3 Специфична за страната препоръка 3 

3.3.1 По-добро функциониране на пазара на труда 

През 2015 г. ще заработи Национална система за проучване и прогнозиране на потреб-

ностите от работна сила с определени характеристики.  

През 2014 г. е проведена оценка на нетния ефект на изпълняваните програми и мерки 

по заетостта, финансирани със средства от държавния бюджет. В резултат от проведена-

та оценка са редуцирани финансовите средства за реализацията на Националната прог-

рама „От социални помощи към осигуряване на заетост“. 

За разширяване обхвата и повишаване ефикасността на политиката по заетостта, както и 

за насърчаване работодателите от частния сектор да съфинансират своето участие в на-

сърчителни мерки за заетост от началото на 2015 г. субсидията от държавата е 300 лв. а 

не целия размер на минималната работна заплата, като за лицата с висше образование 

субсидията е в размер на 380 лв.  

През 2015 г. продължава изпълнението на Национална програма „Помощ за пенсиони-

ране“ и по чл. 55а от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), насочени към по-

възрастните безработни лица, както и на трите национални програми, стартирали през 

2014 г.: за опазване на обществения ред, за обучение и заетост на бежанци и за разкри-

ване на работни места по възобновяване на горските територии насочени към интегри-

ране на безработните лица в неравностойно положение на пазара на труда. По програ-

мите за 2014 г. в нова заетост са включени над 5 400 лица. 

От началото на 2015 г. стартира нова „Програма за обучение и заетост на продължително 

безработни лица“. През 2015 г. в програмата ще бъдат включени 850 лица. По мярка за 
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„Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица“ 

(чл.55в от ЗНЗ), от началото на 2015 г. освен социални осигуровки се субсидира и част от 

трудовото възнаграждение (в размер на 300 лв.).  

От 2015 г. се изпълнява Национална програма „Клио“, в рамките на която ще се разкрият 

нови работни места в дейности по опазване и поддържане на паметници на културата. 

Програмата е насочена към безработни младежи до 29 г., продължително безработни 

лица и безработни лица над 50 годишна възраст. По програмата ще бъде осигурено 

обучение на около 100 лица и заетост на над 200 лица.  

За по-добро насочване на политиката към най-уязвимите групи, като нискоквалифицира-

ните, по-възрастните хора, дългосрочно безработните и ромите се развива регионалният 

подход в политиката по заетостта с активната подкрепа на социалните партньори. През 

2015 г. около 2 800 безработни лица от посочените по-горе групи ще бъдат включени в 

обучение и заетост по 285 регионални програми. Около 7 345 безработни ще получат па-

кет от услуги за активиране, професионално обучение и настаняване на работа по проек-

ти на социалните партньори. 

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. ще се 

реализира схема "Младежка заетост", по която най-малко 8 000 младежа ще се включат 

в чиракуване и стажуване. Разработени и обсъдени са критерии за избор на операция 

„Активни“ за активиране на младежи, които не учат и не са регистрирани в бюрата по 

труда; операция “Обучение и заетост за младите хора“, чиято цел е интеграция на безра-

ботни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ 

към Агенция по заетостта, в заетост при работодател чрез осигуряване на обучения и суб-

сидия за продължителна заетост. Операция „Ново работно място” 2015, която има за цел 

да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неак-

тивни лица, операция „Обучения и заетост”, която е насочена към интеграция на пазара 

на труда на лица на възраст над 29 г. 

Реализираната активна политика на пазара на труда приоритетно е насочена към подпо-

магане социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение на 

пазара на труда, като една от тях е тази на безработните роми. През 2014 г. в програми за 

квалификация и заетост са обхванати над 28 хил. роми. В индивидуални и групови форми 

за професионално ориентиране и мотивация за активно поведение на пазара на труда са 

включени 13 862 лица. В обучение за придобиване на професионална квалификация, 

ключови компетентности и ограмотяване са включени 1 075 лица. Осигурена е заетост на 

13 108 лица, чрез включването им в различни програми, проекти, насърчителни мерки за 

заетост и на първичния пазар на труда. През 2015 г. безработни роми ще бъдат включени 

в „Национална програма за обучение и заетост на продължително безработни лица”, ре-

гионалните програми, схеми по ОПРЧР „Повишаване качеството на предоставяните от 

Агенцията по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на 

пазара на труда“, „Подкрепа за заетост” и др. През 2015 г. се предвижда увеличаване на 

трудовите възнаграждения на ромските медиатори. 
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По ОПРЧР ще бъде проведено практическо обучение на 13 033 ученици по проект „Уче-

нически практики“. Професионалното образование ще даде своя принос за намаляване 

на младежката безработица и за внедряването на иновации в обучението. 

Изпълнява се и проект „Нова възможност за моето бъдеще“, който цели създаване на 

система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити 

знания, умения и компетентности (виж НЦ4). 

 Достъп до пазара на труда (МОД) 

Минималните осигурителни доходи (МОД) по основните икономически дейности и групи 

професии нарастват средно с 4.4% за 2015 г. спрямо 2014 г., което води до увеличение на 

приходите от осигурителни вноски в НОИ с около 35.4 млн. лв. За 2015 г. са договорени 

минималните осигурителни прагове за 42 икономически дейности. За останалите иконо-

мически дейности се прилага средният процент на нарастване на минималните осигури-

телни прагове в договорените икономически дейности. Най-ниският минимален осигури-

телен доход е равен на 360 лв., което се равнява на минималната работна заплата (МРЗ) 

от началото на 2015 г. 

През 2014 г. беше изготвен доклад5 относно влиянието на МОД върху заетостта. Предста-

вените резултати в него показват, че именно МОД са инструментът, който защитава пра-

вата на лицата, полагащи ниско квалифициран труд. Според работодателите, това с осо-

бена сила е валидно за нискоквалифицираните работници, които са много слабо инфор-

мирани, а в редица случаи и неграмотни, поради което не могат да защитават самостоя-

телно правата си. В национален план само 13.5% от работодателите и 9.0% от работници-

те възприемат МОД като фактор, влияещ негативно върху декларираната заетост и върху 

пазара на труда. Същевременно, 45.8% от работодателите и 42.3% от работниците не счи-

тат, че МОД има негативно влияние върху заетостта и пазара на труда. 

През 2015 г., като част от управленската програма на правителството се предвижда изгот-

вянето на анализ за необходимостта от усъвършенстване на механизма за определяне на 

МОД. Предвижда се още да бъде направен преглед и да бъдат предприети мерки за усъ-

вършенстване на механизма за двустранното договаряне (без участието на държавата) на 

МОД, както и разработване и консултиране със социалните партньори на правила за ад-

министративно увеличение на МОД по икономически дейности, за които не е постигнато 

споразумение между работодатели.  

 Разработване на насоки за изменение на минимална работна заплата 
(МРЗ) 

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2015–2017 г. предвижда увеличе-

ние на размера на МРЗ два пъти през 2015 г., съответно от 1 януари – 360 лв. и от 1 юли – 

380 лв.  

                                                           
5
  Документът е изготвен от ДЗЗД „ЕСТАТ и партньори“, съгласно договор № РД04-12/ 27.01.2014 г., между 

Министерството на труда и социалната политика и ДЗЗД „ЕСТАТ и партньори“, за възлагане на обществе-
на поръчка с предмет „Провеждане на изследване относно влиянието на минималните осигурителни до-
ходи върху заетостта“ 
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В проекта на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016–2018 г. е предвидено 

увеличаване на размера на МРЗ, както следва: от 1 януари 2016 г. – 420 лв.; от 1 януари 

2017 г. – 460 лв.; за 2018 г. размерът на МРЗ ще се запази на нивото от 2017 г. – 460 лв. 

През 2015 г., като част от управленската програма на правителството се очаква да бъдат 

изготвени ясни критерии за увеличението на МРЗ, в консултация със социалните парт-

ньори. Предвижда се да бъде изготвена оценка на въздействието на равнището на ми-

нималната месечна заплата, съдържаща оценка на ползите и разходите, както и препо-

ръки за бъдещите действия. 

 Достъпност и ефективност на социалните услуги и трансфери за деца и 
възрастни 

От началото на 2014 г. до края на ноември по реда на Закона за социално подпомагане и 

Правилника за неговото прилагане са подпомогнати 56 067 лица. Към декември по прог-

рама „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход” са 

подпомогнати общо 70 556 лица и семейства с месечни, целеви и еднократни помощи. 

За новия отоплителен сезон 2014/2015 г. са отпуснати целеви помощи на 254 998 лица и 

семейства, на обща стойност 36 млн. лв. към края на 2014 г., което е с 1000 повече спря-

мо отоплителния сезон 2013/2014 г. 

С цел подобряване на нормативната уредба в областта на подкрепата на децата и се-

мействата и подобряване на ефективността и целенасочеността на семейните помощи е 

разработен проект на ЗИД на Закона за семейни помощи за деца. Промените предвиж-

дат насърчаване на отговорното родителство, по-висок интензитет на подпомагане до 

трето дете, по-голяма социална справедливост. 

Друг ключов инструмент за осигуряване на подкрепа на уязвимите групи са социалните 

услуги. Предстоят промени в Закона за социално подпомагане с цел въвеждане на по-

ефективни и ориентирани към индивидуалните потребности услуги. Предвижда се и об-

лекчаване на административната и регулаторна тежест при предоставянето на социални 

услуги от частни доставчици. Ще бъде разработен и специален Закон за социалните услу-

ги с оглед подобряване на планирането, управлението, финансирането, качеството и 

ефективността на социалните услуги. 

В резултат на процеса на деинституционализация на грижата за деца, през 2014 г. са отк-

рити 33 нови социални услуги в общността за деца и са закрити 8 специализирани инсти-

туции. Към м. февруари 2015 г. броят на социалните услуги за деца, предоставяни в общ-

ността, достига 417, а броят на специализираните институции е 656. От началото на 

2015 г. са закрити още 8 специализирани институции за деца. Общият брой случаи по 

превенция на изоставянето, по които се работи към февруари 2015 г., е 4 333, от които от 

началото на годината до края на февруари 2015 г. успешно приключили са 594. Общият 

брой случаи по реинтеграция на изоставянето, по които се работи към февруари 2015 г., е 

2 018, от които от началото годината до края на февруари 2015 г. успешно приключили са 

                                                           
6
  Без включени 29 домове за медико-социални грижи, които се управляват от министерство на здравео-

пазването 
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175. За същия период са осиновени 97 деца при условията на пълно осиновяване. Към 

края на февруари 2015 г. общият брой на децата, настанени в семейства на близки и род-

нини е 6 716. Към същия период 2 293 деца са настанени в приемни семейства (130 деца 

са настанени в доброволни приемни семейства и 2 163 деца са настанени в професио-

нални приемни семейства), като общият брой на утвърдените приемни семейства е 2 340 

(88 доброволни и 2 252 професионални приемни семейства).  

Изключително важна роля в областта на социалното включване на децата и семействата 

в риск има разработването и прилагането на интегрирани политики за ранно детско раз-

витие – за деца от 0 до 7 г. Във връзка с изпълнението на Проекта за социално включване 

(ПСВ) през 2014 г. броят на децата с достъп до интегрирани услуги за ранно детско разви-

тие се е увеличил с близо 8 000 до 9 000. Услугата „Здравна консултация за деца“ се пре-

доставя в 36 общини, от която са се възползвали 6 000 деца. В 30 общини, 700 деца са се 

възползвали от услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“. 

Важен акцент по отношение на предоставянето на качествени и достъпни социални услу-

ги е продължаване на реформата в сферата на дългосрочната грижа за възрастни хора и 

хора с увреждания, съобразно приетата през 2014 г. Национална стратегия за дългосроч-

на грижа. Предстои разработването на План за действие за изпълнение на стратегията. 

През 2015 г. ще бъде изготвен задълбочен анализ на състоянието на всички специализи-

рани институции за възрастни хора и хора с увреждания, с оглед оценка на грижата и 

планиране на съответните мерки за закриване на институциите. През 2014 г. са разкрити 

28 социални услуги в общността за възрастни хора. Към края на февруари 2015 г. функци-

онират 451 социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания, като ка-

пацитетът на услугите е 8 940 места. Чрез операция „Нови алтернативи“ по ОПРЧР 2014–

2020, ще се приложи нов широкоспектърен подход за децентрализирано предоставяне 

на услугата „личен асистент” на общинско ниво. Целта на операцията е подобряване на 

достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до 

услуги за социално включване и здравеопазване. В рамките на операция „Независим жи-

вот” ще се реализират дейности насочени към подобряване качеството на живот и на 

достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности на хо-

ра с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.  

В изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване 2020 в процес на разработване през 2015 г. е Плана за действие 

към стратегията.  

През май 2015 г. се очаква да бъде изготвена втората фаза на Плана за действие за из-

пълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 

(НСРБИР) и на общинските планове за действие за периода 2015–2017 г. До края на 

2015 г. се очаква да приключи проекта по ОПРЧР 2014–2020 „Разработване и внедряване 

на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия 

на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“. 
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3.4 Специфична за страната препоръка 4 

3.4.1 Нов Закон за училищното образование 

Народното събрание прие на първо четене актуализиран проект на нов Закон за училищ-

ното образование (ЗУО). Въведено е ново разбиране за образователните стандарти с ак-

цент върху постигането на цели и резултати. Приобщаващото образование е регламенти-

рано като неизменна част от правото на образование. Въвеждат се нова образователна 

структура в системата на училищното образование – основна образователна степен с два 

етапа: начален (І–ІV клас) и прогимназиален (V–VІІ клас), и средна степен с два етапа: 

първи гимназиален етап (VІІІ–Х клас) и втори гимназиален етап (ХІ и ХІІ клас). С цел пови-

шаване на грамотността и пригодността към пазара на труда се предефинират видовете 

училищна подготовка. Осигурява се автономия на училищата да разработват учебни 

програми за разширена и допълнителна подготовка, като по този начин се постига сво-

бода на училището да определя целите и резултатите (придобитите компетентности). За 

пръв път се уреждат обществени отношения, свързани с възможностите за валидиране 

на компетентности (за лица, навършили 16 години, които нямат придобито основно или 

средно образование) в неформалното обучение и самостоятелното учене като част от 

широко-разбирания образователен процес. 

Предвижда се оптимизиране на системата на оценяването. То следва да се превърне във 

важен инструмент, както за мониторинг на образователния процес, така и за разработва-

не на политики за подобряване на качеството му. За първи път се урежда изискване за 

прилагане на вътрешна система за управление на качеството в училищата и детските гра-

дини. Външното оценяване на качеството на предлаганото образование ще се извършва 

от Национален инспекторат по образованието. То ще се основава на обективни критерии, 

групирани по области, които ще обхващат цялостното управление на училището, дей-

ността на педагогическите специалисти, резултатите и постиженията на учениците и тех-

ния напредък, както и получената подкрепа при проблеми в ученето, взаимоотношения-

та с родителите, с представителите на местната власт и други заинтересовани страни. За-

ложено е и публично отчитане на качеството на образование. 

Очаква се НС да приеме ЗУО до септември 2015 г., което предполага разработването на 

необходимата подзаконова нормативна уредба да приключи до средата на 2016 г., за да 

може новите образователни изисквания да бъдат приложени от учебната 2016/2017 г.  

3.4.2 Осигуряване на по-пълно съответствие на резултатите от профе-

сионалното и висшето образование с потребностите на пазара на 

труда и насърчаване на партньорствата между образователните 

институции и деловите среди 

В началото на октомври 2014 г. Министерският съвет одобри актуализиран проект на 

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014–

2020 г. и План за действие на мерките по Стратегията. Проектът на Стратегията е разгле-

дан и приет от Комисията по образование и наука на 4 декември 2014 г. и в Комисията по 

труда, социалната и демографската политика на 14 януари 2015 г. Стратегията за разви-
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тие на висшето образование в Република България за периода 2014–2020 г. е приета с 

Решение на НС от 26 февруари 2015 година. 

Сформирана е работна група, която да изготви предложения за изменения и допълнения 

на Закона за висшето образование, както и други промени, свързани с проблемите на 

висшето образование в България, и във връзка с конкретните цели на Стратегията за раз-

витие на висшето образование в Република България за периода 2014–2020 г. и Плана за 

действие на мерките по Стратегията за периода 2014–2016 г. 

За изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на 

труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на спе-

циалисти с висше образование са предвидени следните дейности и мерки, представени в 

Стратегията за развитие на висшето образование:  

 използване на прогнозите за търсенето и предлагането на работна сила, 

разработвани от МТСП, при определянето на потребностите от специалисти с 

висше образование и планирането на приема във висшите училища; 

 създаване на профил на компетентностите за всяка специалност; 

 поощряване на диалога на висшите училища с бизнеса относно съдържанието на 

обучението, чрез продължаване и разширяване на мерките; 

 целево финансиране на стратегически за страната професионални направления и 

защитени специалности, определени въз основа на критерии; 

 създаване на програма за реинтеграция на млади академични кадри и 

изследователи (магистри, докторанти, постдокторанти, специализанти); 

 финансови стимули за изграждане на научна инфраструктура в партньорства с 

бизнеса за търсените специалности; 

 финансиране на студентски стажове и практики по време на обучението, чрез уеб-

системата на МОН и други подобни системи за връзка между висшите училища, 

студените и работодателите и създаване на допълнителни стимули за 

работодателите; 

 изграждане на работещ и ефективен механизъм за оценка на професионалната 

реализация на завършващите студенти; 

 създаване на обща информационна мрежа на кариерни центрове, асоциации на 

завършилите, както и повишаване на капацитета им. 

Предстои приемането от МС на проект на ЗИД на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България. Той следва да осигури условия за обективно, безпристраст-

но и законосъобразно прилагане на единни национални критерии за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности във висшите училища и научните 

организации. 

По проекта „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ се предвиж-

да изграждане на Национален портал за кариерно ориентиране, който ще представлява 

информационно-търсеща система. В него учениците ще могат да намерят психологичес-
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ки тестове за самодиагностика на интереси, информация за институциите в системата на 

средното и висшето образование. Центровете за кариерно ориентиране и кариерните 

консултанти ще бъдат включени в национален регистър.  

Другите мерки в тази област са свързани с: ежегодната актуализация на Рейтинговата 

система на висшите училища, приемане на нови и актуализиране на действащи наредби 

за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалности от 

регулираните професии, както и с приключване на проектите за актуализиране на учеб-

ните програми във висшето образование. 

В края на юни 2015 г. ще приключи мярката, свързана с осигуряване на допълнително 

практическо обучение на студентите, обучаващи се в български висши училища. Към края 

на март 2015 г. се очаква практическо обучение да са преминали 71 000 студенти. 

3.4.3 Повишаване качеството на институциите за професионално обра-

зование и обучение 

В края на юли 2014 г. е приет ЗИД на Закона за професионалното образование и обуче-

ние. С него се регламентира въвеждането на Европейската референтна рамка за качество 

на професионалното образование и обучение; система за валидиране на професионални 

знания, умения и компетентности; Европейска система за трансфер на образователни 

кредити в професионалното образование и обучение; обучение чрез работа (дуално обу-

чение) и списък със защитени от държавата професии. 

Съгласно промените в ЗПОО до края на първото тримесечие на 2015 г. Националната 

агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) ще приеме рамкови изиск-

вания и методически указания за разработване на държавни образователни изисквания 

(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия, чрез подхода на „единици резулта-

ти от ученето“. 

В края на 2014 г. Министерският съвет прие Стратегия за развитието на професионалното 

образование и обучение в Република България за периода 2015–2020 г. С нейното изпъл-

нение се очаква постигането на: дълготраен положителен ефект за осигуряване на качес-

тво и ефективност; гъвкав достъп; реализиране на професионалното образование и обу-

чение в контекста на ученето през целия живот и засилване участието и отговорностите 

на всички заинтересовани страни за осигуряване на кадри с необходимата за икономика-

та квалификация. 

В края на 2014 г. е утвърдена Наредба на министъра на образованието и науката за реда 

и условията за валидиране на професионални знания, умения и компетентности. 

До юли 2015 г. МС ще одобри проект на постановление за определянето на критериите 

за включване на професии в Списъка със защитените от държавата професии на областно 

ниво и на условията и реда за тяхното допълнително финансиране. Целта е осигуряване 

на оптимални условия за организиране и провеждане на качествено професионално об-

разование и обучение по професии, предложени от областните съвети за регионално 

развитие и регионалните структури на организациите на работодателите. По този начин 

ще се отговори на потребностите от квалифицирани, но липсващи на местния и региона-
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лен бизнес, кадри. През следващата година се планира изготвянето на наредби за осигу-

ряване на качеството на ПОО и за организация на обучение чрез работа (дуално обуче-

ние). 

През юни 2015 г. предстои да приключи изпълнението на проект с Европейската мрежа 

за политиките по ориентиране през целия живот, чиято цел е да се гарантира качеството 

на услугите по информиране и професионално ориентиране. Ще бъде въведена проце-

дура за осъществяване на последващ контрол на лицензираните Центрове за информа-

ция и професионално ориентиране (ЦИПО). 

През юни 2015 г. предстои да приключи изпълнението на проект „Разработване и въвеж-

дане на система за управление на професионалното образование в професионалните 

училища”. Разработена е система от индикатори за измерване на ефективността от про-

фесионалното образование и електронна платформа за самооценяване, като са обхвана-

ти 132 професионални училища. 

През август 2015 г. предстои да приключи изпълнението на проект, изпълняван от НАПОО 

„Надграждане на информационната система на НАПОО и осигуряване на оперативна 

съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражда-

ните и бизнеса“. Това ще улесни гражданите в намиране на услуги по професионално 

обучение и ще гарантира предоставянето по достъпен начин на бизнеса и на държавната 

администрация информация за обучените лица с цел по-ефективно планиране на мерки 

за квалификация и заетост. 

В края на октомври 2014 г. е приет Национален план за изпълнение на дейностите по На-

ционалната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014–2020). Заложените в 

него дейности са свързани с въвеждането на единна система за контрол на качеството 

при подготовката и продължаващата квалификация на педагогическите кадри. Предви-

дена е система за контрол на качеството на труда, на професионалното и на кариерното 

развитие, водеща до диференцирано заплащане на педагогическите кадри. Учителската 

професия се включва в списъка на регулираните професии в България.  

Изпълнението на процедура „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образо-

ванието“ по ОПРЧР 2007–2013 предвижда разработване на нов модел на инспектиране в 

училищното и предучилищното образование. Изготвен е анализ на необходимостта от 

усъвършенстване на инструментариума и процедурите за инспектиране, като през юли 

2015 г. следва да бъде изготвен държавен образователен стандарт за инспектиране. 

3.4.4 Подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучи-

лищно и училищно образование за децата в неравностойно поло-

жение, в частност ромите 

В 2133 детски градини и училища през 2014/2015 г. интегрирано се обучават 13 616 деца 

и ученици със специални образователни потребности (СОП), в т.ч. 1776 деца и ученици 

със СОП по проект „Включващо обучение по ОПРЧР. За сравнение през 2013/2014 г. ин-

тегрирано се обучават 13 241 деца и ученици със специални образователни потребности 

в 2117 детски градини и училища. 
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По проекта „Включващо обучение“ се изгражда модел за повишаване на капацитета на 

общообразователните училища и детски градини за осъществяване на включващо обу-

чение – до момента това са общо 101 училища и детски градини. Апробира се модел за 

реформиране на специалните училища за деца със сензорни увреждания с цел превръ-

щането им в институции, подпомагащи процеса на включване в общообразователна сре-

да. Заложен е и нов метод на организация и функциониране на помощните училища-

интернати, чрез който се закрива интерната и се осигурява съвременно обучение и ком-

плексна подкрепа на децата с множество увреждания. 

С промените в Закона за народната просвета (ЗНП) и в Правилника за неговото прилагане 

през 2014 г. се регламентираха редът и условията за провеждане на комбинираната 

форма на обучение за ученици със СОП.  

През 2015 г. предстои разработването и приемането от МС на Стратегия за образовател-

на интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020 г.), както и на 

план за нейното изпълнение. 

Предприети са и редица мерки за подобряване на достъпа до качествено образование, 

като например: 

 въвеждането на задължителна двугодишна предучилищна подготовка на децата 

преди постъпването им в първи клас, с цел успешно включване на всяко дете в 

образователната система. Това е особено необходимо за деца, чийто майчин език 

е различен от българския и допринася за развиването на умения, необходими при 

постъпване в първи клас; 

 осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване, което 

намалява социалната тежест на деца от социално слаби семейства и стимулира 

посещаемостта на училище; 

 целодневна организация на учебния ден за учениците от първи до пети клас. 

С цел гарантиране на правото на образование на децата и превенция на отпадането от 

училище при най-масовия вид семейна помощ (месечни помощи за дете до завършване 

на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст) са въведени специфични 

изисквания. При допуснати 5 неизвинени отсъствия от ученик в училище за месеца или 

при допускане на отсъствия на повече от 3 дни от дете, записано в предучилищна група, 

за които няма уважителни причини, месечната помощ се спира за съответния месец. За 

периода от м. 09.2014 г. до м. 01.2015 г. месечните помощи за деца по чл. 7 от ЗСПД са 

спрени средномесечно на 4 668 семейства, тъй като 5 151 ученици от тези семейства са 

допуснали 5 неизвинени отсъствия. Санкционираните семейства на деца в предучилищна 

възраст с повече от 3 отсъствия за същия период средномесечно са 578 семейства, за 596 

деца. За същия период на предходната учебна година (м. 09.2013 г. до м. 01.2014 г.) ме-

сечните помощи за деца по чл. 7 от ЗСПД са спрени средномесечно на 4 515 семейства, 

тъй като 4 932 ученици от тези семейства са допуснали 5 неизвинени отсъствия. Санкци-

онираните семейства на деца в предучилищна възраст с повече от 3 отсъствия за същия 

период средномесечно са 706 семейства, за 729 деца. Следва да се отбележи, че с под-

готвените промени в Закона за семейни помощи за деца се предвижда още по-тясно об-
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вързване на семейното подпомагане с гарантирането на правото на образование на де-

цата.  

Продължава изпълнението на проекта „Подобряване на качеството на образованието в 

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, 

насочен към подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организа-

ция на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. По 

НП „На училище без отсъствия“, мярка „ Без свободен час“ са осигурени средства за под-

помагане на бюджетите на училищата като се заплаща възнаграждението на замества-

щия учител или възпитател. Постига се по-пълно и качествено обучение, както и по-голям 

обхват и сигурност при обучението и възпитанието на децата и учениците. Извършва се 

анализ и оценка на влиянието на целодневната организация на учебния процес върху 

качеството на образователните услуги. Безплатният превоз на деца и ученици до 16 г. е 

осигурен за 61 539 ученици и 3318 деца на 5 и на 6 г., посредством 3 901 маршрута на 

стойност 29 мил. лева. За учебната 2014/2015 г. в Списъка на средищните училища в 

страната са включени 794 училища от 647 населени места, от 238 общини и 28 области. В 

средищните училища се обучават ученици от населени места, в които няма училища – 

общо 198 713 ученици, като от тях 44 501 ученици са пътуващи. Определени са защитени 

училища – 37, разположени в 137 населени места, 89 общини и в 25 области в планински, 

полупланински и гранични, трудно достъпни райони на страната. Ако училищата бъдат 

закрити, ще се наруши достъпът до образование на 11 023 ученици до 16-годишна въз-

раст. 

Със средства по ОПРЧР (2007–2013) се финансират дейности, насочени и към групите на 

деца в риск: по проект „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в 

образователната система“ се изпълняват 152 договора на обща стойност над 22 млн. лв. 

По схемата се подкрепят дейности за осигуряване на подходяща образователна среда за 

включване на децата от обособените по етнически признак в детски градини чрез поета-

пен прием в детски градини извън ромските квартали, в мултиетнически групи. Извърш-

ва се подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години), вкл. от ромски произход, 

за бъдещо пълноценно включване в образователния процес. Провеждат се допълнител-

ни занимания в детските градини с деца, чийто майчин език не е български. Изпълняват 

се дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на деца-

та и учениците от етническите малцинства. Организират се съвместни форми и дейности 

между родителите на ромските деца и останалите родители. Извършва се квалификация 

на директори, учители и на други педагогически специалисти за работа в мултикултурна 

среда. 

Програма „Деца и младежи в риск”, финансирана по Финансов механизъм на Европейс-

кото икономическо пространство има за цел разработване и прилагане на модел за со-

циално включване и предоставяне на различни услуги на децата и младежите в риск в 

България, в партньорство със Съвета на Европа. 

По ОПРР 2014–2020 г. са предвидени 346 млн. лв. за подобряване на образователната 

инфраструктура – за строителство, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на 
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детски ясли и градини, основни, средни училища в рамките на Приоритетни оси „Устой-

чиво и интегрирано градско развитие“ и „Регионална образователна инфраструктура“. 

3.5 Специфична за страната препоръка 5 

3.5.1 Намаляване на бюрокрацията 

За намаляване на бюрокрацията и подобряване на бизнес средата през 2015 г. се пред-

вижда да бъде разработен Третият план за действие за намаляване на административна-

та тежест 2015–2017 г., с който да бъде намалена административната тежест на бизнеса с 

допълнителни 20% (равняващо се на спестени разходи за бизнеса годишно общо с 113 

млн. лв.). Основните дейности ще бъдат насочени към: подаване на документи по елект-

ронен и мрежов път; обмен на информация между институциите по служебен път; нама-

ляване на срокове за предоставяне на услуги; разработване на указания и образци на 

документи; опростяване на процедури.  

В резултат от изпълнението на Втория план за действие за намаляване на администра-

тивната тежест 2012–2014 г. е отчетено намаление на разходите за бизнеса в размер на 

238.5 млн. лв. годишно или 15.7% от планираното намаление от 20%. През 2014 г. по 

приетите три пакета с общо 138 мерки за намаляване на регулаторната тежест на нацио-

нално и общинско ниво, са отпаднали или облекчени 7 режима; намалени са сроковете 

по 12 режима, на таксите по 7 и на изискуемите документи по 18 режима; опростени са 

процедури по 6 режима.  

През 2015 г. ще бъде приет ЗИД на Търговския закон, с което времето за регистрация на 

нов бизнес ще се съкрати до 3 дни, с разход под 100 евро. Предвижда се въвеждане на 

тренировъчно предприятие като самостоятелен и равнопоставен юридически субект, ко-

ето може да изпълнява стопанска дейност за целите на обучението по предприемачест-

во. 

Промените в Закона за нормативните актове ще бъдат приети през 2015 г., като еднов-

ременно с тях ще се въведе и изискване за задължителен МСП-тест. Предвижда се и въ-

веждане на оценката на въздействието на законодателството, с което ще се осигури пос-

ледователност и предвидимост, както и задължителното изискване за публикуване на 

всички нормативни документи на Портала за обществени консултации.  

През 2016 г. се предвижда да влезе в сила нов Закон за държавните такси, както и подза-

коновите нормативни актове към него. Със закона ще бъде одобрена Методика за опре-

деляне на размера на таксите на разходен принцип и Единна тарифа за таксите за типови 

административни услуги.  

С приемането на ЗИД на ЗОП през май 2014 г. се улеснява достъпа на МСП и на новосъз-

дадени предприятия до участие в обществени поръчки. Направените законодателни 

промени са свързани основно с облекчаване на изискванията към подизпълнители, кои-

то предимно са МСП. Облекченията са в няколко направления: 1) При участие в процеду-

рите, където след направените промени изисквания за доказване на определен финан-

сов ресурс могат да се поставят само, ако са необходими за изпълнението на възлаганата 
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поръчка. Отпаднаха изискванията подизпълнителите да доказват капацитет и опит за из-

пълнение на поръчките; 2) Повишена публичност и прозрачност, във връзка с което е 

предвидено задължително публикуване на документацията за участие на профила на 

купувача и осигуряване на безплатен достъп до нея. Въведено е задължение за публику-

ване на профила на купувача (специализирания интернет адрес на възложителя) на всич-

ки документи, свързани с възлагане на поръчките и изпълнението на договорите, вкл. 

информация за извършените плащания; 3) Изпълнение на договорите, по повод на което 

са въведени условия, облекчаващи плащанията към подизпълнителите. 

3.5.2 Насърчаване на електронното управление 

За развитие на електронното управление продължава изпълнението на проектите за раз-

работване на компоненти за автентификация и компоненти за електронна оторизация, за 

разработване на модули за служебен достъп и за разработване и внедряване на мобилна 

версия на ЕПДЕАУ, финансирани със средства от европейските фондове. До края на пър-

вото полугодие на 2015 г. ще приключат фазите по детайлизиране и изграждане, а до 

края на септември 2015 г. се очаква разработените модули и системата да влязат в реал-

на експлоатация. Резултатът от изпълнението на мерките ще бъде осигуряване на моби-

лен достъп до ЕПДЕАУ от различни мобилни устройства, изградени компоненти за автен-

тификация и идентификация за гражданите и бизнеса за използване на електронни услу-

ги.  

3.5.3 Разширяване на ex-ante контрола на обществените поръчки и ук-

репване на административния капацитет на АОП 

През 2014 г. МС7 прие Национална стратегия за развитие на сектор обществени поръчки 

за периода 2014–2020 г. В нея се заложени мерки и дейности в 5 области на въздействие 

(законодателство, практика по прилагане, публичност и прозрачност, повишаване на ад-

министративния капацитет и на професионализма в сектора и контролна система), с кои-

то се цели преодоляване на установените пропуски и слабости при възлагането на по-

ръчки и повишаване на законосъобразното усвояване на публичните средства, вкл. и на 

тези от европейските фондове. 

Подготвя се проект на изцяло нов Закон за обществените поръчки, който ще създаде 

нормативна основа за разширяване обхвата на ex ante контрола, осъществяван от АОП и 

за укрепване на нейния административен капацитет. Очаква се законът да бъде приет от 

НС до края на 2015 г. и да влезе в сила от началото на 2016 г., като от тази дата ще се 

прилага и новият разширен обхват на предварителния контрол на АОП.  

3.5.4 Въвеждане на електронни обществени поръчки  

Министерският съвет одобри8 разработването на национален централизиран едноплат-

формен модел за електронно възлагане. Очаква се до средата на 2015 г. да стартира из-

                                                           
7
  Решение № 498 от 11 юли 2014 г. 

8
  Решение № 108 от 19.02.2015 г. 
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готвянето на технически спецификации за придобиване на електронна платформа за 

възлагане на поръчки. Поетапното въвеждане на електронното възлагане ще започне от 

2016 г., като първоначално ще се реализира чрез осигуряване на задължителна елект-

ронна комуникация между възложителите и участниците, включително електронно по-

даване на оферти. До 2020 г. следва да се въведат напълно всички етапи на електронното 

възлагане.  

3.5.5 Подобряване на качеството и независимостта на съдебната  

система 

През януари 2015 г. НС прие Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в 

съдебната система. Тя е основа за бъдещи законодателни промени, управленски дейст-

вия и анализ на конституционната рамка за съдебната власт. Общата цел на стратегията е 

в рамките на следващите седем години да надгради усилията за модернизация на съ-

дебната власт и да завърши реформата й, като постигне действени гаранции за незави-

симост на съда и съдебната власт, чрез ефективни мерки срещу корупцията, политичес-

кия и икономически натиск.  

За повишаване на общественото доверие и прозрачността се въведе публично обсъжда-

не на кандидатурите за ръководни постове на органите на съдебната власт. На страница-

та на Висшия съдебен съвет (ВСС) се публикува информация, относно кандидатите за ад-

министративни ръководители, становища за кандидатите от магистрати и юридически 

лица с нестопанска цел, атестационни формуляри на кандидатите от проведеното пос-

ледно периодично атестиране, становища за нравствени качества, изготвени от Комисия-

та по професионална етика и превенция на корупцията при ВСС, списъци с допуснатите 

кандидати, постъпили жалби и възражения от кандидатите.  

С оглед засилване на прозрачността на съдебната власт и на диалога с гражданите, в 

плана за действие към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съ-

дебната система са включени мерки, свързани с извършването на периодични проучва-

ния на: общественото мнение за съдебната власт и удовлетвореността на гражданите, 

които са се обръщали към нейни структури; оценката на бизнеса за работата на органите 

на съдебната власт като елемент от инвестиционния климат в страната. Предвижда се 

въвеждане на модели за активен диалог между органите на съдебната власт и различни-

те общности, както и на механизми за насърчаване на алтернативни средства за решава-

не на делата, като средство за повишаване на доверието и отговорността на гражданите 

и изграждането на правна култура. Включено е и онлайн публикуване на актовете на ор-

ганите на съдебната власт в единен формат, позволяващ машинна обработка на данните. 

Планът предвижда и стартиране изготвянето и публикуването на Годишен доклад за 

прозрачността на съдебната власт. 

Предстои приемането на Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната 

система на индивидуално и институционално ниво, с акцент върху разработени качест-

вени показатели и критерии. В началото на декември 2014 г. ВСС одобри Правила за из-

мерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на все-

ки прокурор и следовател. Правилата са в действие от началото на 2015 г. През 2015 г. 

предстои да се преразгледа съдебната карта на Република България. 
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През юли 2014 г. МС прие Стратегия за въвеждане на електронно управление в сектор 

„Правосъдие” и на електронно правосъдие (2014–2020 г.). Нейната основна цел е да се 

повиши ефективността чрез използване на електронни документи не само от органите на 

съдебната власт, но и от всички органи в сектора, както и при взаимодействието им с 

други администрации, организации, с гражданите и с бизнеса. Изпълнението на страте-

гията ще осигури достъпност, която да позволи заявяване на услуга от отдалечено място; 

прозрачност, чрез която ще се предостави възможност за следене на движението на 

преписки и дела в реално време; еднократно събиране на данните от заявителя, като се 

използват и събраните вече данни от друг административен орган; защита на личните 

данни; повишаване на бързината и качеството на административното обслужване; улес-

нен достъп до обществена информация. 

По проект по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) ВСС разработва 

система за внедряване на електронното правосъдие. Целта на проекта е създаване на 

надеждна среда за обмен на данни и комуникация между административните съдилища 

в България и свързването на дейността им чрез Единна деловодно-информационна сис-

тема (ЕДИС). Система, която свързва 28-те административни съдилища в страната ще за-

работи официално от септември 2015 г. Сформирана е работна група, която изготвя не-

обходимите промени в Закона за съдебната власт, които до края на май 2015 г. да бъдат 

разгледани от МС и да предоставят възможност да се използват средствата на електрон-

ното правосъдие. 

През 2014 г. ВСС9 одобри единни правила (критерии) при налагане на дисциплинарни 

наказания на магистрати, изготвен въз основа на предварителен анализ на дисциплинар-

ната практика на ВСС в периода 2009-2013 г. и на постановените в тази връзка решения 

на ВАС.  

3.5.6 Засилване на борбата с корупцията 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система пред-

вижда към етичната комисия на ВСС да бъде изградено помощно звено „Интегритет“, 

което да бъде натоварено с периодични проверки по утвърдена методология на магист-

ратите и съдебната администрация за наличие на про-корупционни фактори. Други мер-

ки, залегнали в стратегията, са свързани с изработването на стандарт за сигурност на ин-

формационните технологии, използвани в съдебната власт и със създаването на гаран-

ции за сигурност и прозрачност на процеса по разпределение на делата на случаен прин-

цип и по определяне на персоналния състав на отделните съдебни състави. Стратегията 

включва изграждане на капацитет на Инспектората към ВСС, който да следи за системни 

корупционни фактори в работата на органите на съдебната власт. Предвижда се и изгот-

вяне на ежегодни доклади от ВСС за наличие на данни за корупция и оценка на ефектив-

ността на мерките за борба с нея, както и публичното им обсъждане. 
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3.6 Специфична за страната препоръка 6 

3.6.1 Подобряване на енергийната ефективност  

До края на юни 2015 г. ще започне функционирането на звеното, което ще работи актив-

но за преодоляване на съществуващите координационни проблеми по отчитането на 

мерките и ефектите в тази област.  

В изпълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., през 2014 г. 

бяха разработени проекти на програми за стабилизиране и развитие на топлофикацион-

ния сектор и за ускорена газификация до 2020 г. Двете програми обхващат области, при 

които е налице потенциал за енергоспестяване – спестяване на енергия при крайното 

потребление, в това число при домакинствата и спестяване на енергия в процесите на 

производство, преобразуване и пренос на енергия, в това число – развитие на газоразп-

ределителната мрежа и повишаване дела на енергията, произведена по високоефекти-

вен комбиниран начин. Мерките, предвидени в двете програми, ще бъдат включени в 

разработваната Стратегия за енергийна ефективност, която се очаква да бъде приета от 

МС след приемане на новата енергийна стратегия. 

През 2014 г. по проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на 

природен газ“ (DESIREE)10 стартира двустепенната тръжна процедура по правилата на 

ЕБВР за избор на консултант, в рамките на която са получени 9 предложения. Към мо-

мента се извършва оценка на получените в определения срок оферти (18.02.2015 г.), след 

което ще се пристъпи към подписване на договор с избрания консултант. Целта на проек-

та е да се осигури специален и ефективен механизъм за подкрепа за газификация на 10 

000 български домакинства и след изготвянето и приемането на необходимите законо-

дателни и нормативни промени се очаква схемата да стартира до края на 2015 г.  

За повишаване на енергийната ефективност България прилага мерки за постигане на на-

ционалната цел за повишаване на енергийната ефективност с 25% до 2020 г. (вж. мерки 

към НЦ 3).  

3.6.2 Премахване на пречките за навлизане на пазара, намаляване на 

дела на регулирания сегмент, създаване на прозрачен пазар на 

едро на електроенергия и природен газ, постепенно премахване 

на квотите  

Към момента, 56% от пазара на електроенергия е регулиран. Приетите в началото на 

2014 г. изменения в правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) позволиха ре-

алното стартиране на балансиращ пазар в България през юни 2014 г. и включването на 

всички търговски участници в него. Към момента се подготвя ново изменение на модела 

на пазара, с което да се даде възможност на всички крайни клиенти за свободен избор 

на доставчик. Това ще се осъществи след влизането в сила на направените изменения в 

ЗЕ и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), с които да се решат проб-
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  Финансирането се осигурява по линия на Международeн фонд "Козлодуй" (МФК) и се администрира от 
Европейската банка за възстановяване и развитие 
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лемите със задължителното изкупуване на електроенергия и с дългосрочните договори . 

През 2015 г. предстоят и промени в ЗЕВИ и на подзаконовата нормативна уредба към не-

го. 

В средата на 2014 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) издаде лиценз на 

дружество БНЕБ ЕАД (дъщерна компания на БЕХ ЕАД) за организиране на борсов пазар 

на електрическа енергия в сегмента „ден напред“ и регистриране на двустранни догово-

ри. Това е първата стъпка към интегрирането на националния ни пазар с общоевропейс-

кия. В момента тече проучвателен процес за избор на платформа, с която да се осъщест-

ви обединението на пазара ни със съседните пазарни зони – „marketcoupling”. Извършен 

е анализ относно възможността за използване на съществуващата MMS платформа на 

ЕСО ЕАД, като са установени разминавания с изискванията на Директива 2009/72/ЕО и 

по-конкретно с използване на консултанти или външни изпълнители за различни системи 

или оборудване, използвани от предприятия в една и съща структура. В резултат на това 

е подписан Меморандум за разбирателство между БНЕБ ЕАД и един от установените ев-

ропейски борсови оператори с цел предоставяне на услуга по опериране на борсовия 

пазар в страната. 

Съгласно изискванията на Третия либерализационен пакет, до края на 2015 г. България 

трябва да осигури на всички потребители на електроенергия свободата на избор на дос-

тавчик, както и интегрирането на българския енергиен пазар в общоевропейския. С цел 

постигане на целите на третия либерализационен пакет трябва да се регламентира друг 

пазарен модел. Към днешна дата всички крайни клиенти, включително и битови, имат 

възможност за излизане на свободния пазар. Необходими са допълнителни законови 

промени в ЗЕ и ЗЕВИ (след промяна в сегашния пазарен модел), за да се реши проблема 

с възобновяемите източници на енергия (ВИ), високоефективното комбинирано произ-

водство на енергия (ВЕКП) и дългосрочните договори (равнището на производство на 

електроенергията от тях надхвърля по обем количеството, необходимо за регулирания 

пазар).  

3.6.3 Засилване на независимостта и административния капацитет на 

енергийния регулатор 

За засилване на независимостта на регулатора, НС прие промени в Закона за енергетика-

та11. Основните промени в закона целят стабилизиране на финансовото състояние на 

енергетиката, балансиране на взаимоотношенията в сектора и гарантиране независи-

мостта на регулатора в полза на потребителите. Регламентира се изборът на членовете 

на регулатора да става от НС. Предвидена е и възможност неправителствени организа-

ции, чиято работа е свързана с енергийния сектор, както и национално представените 

работодателски организации, също да правят номинации за членове на комисията. С цел 

по-голяма прозрачност и по-добра информираност на гражданите, регулаторът ще пуб-

ликува онлайн всички искания на операторите за промяна в цените, съответните разчети, 

както и начина на гласуване на всеки член.  
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След промените в закона, от енергийния микс ще бъдат изключени топлоелектрическите 

централи, които не произвеждат по високо ефективен начин, както и така наречените 

"заводски централи". Произведената от тях електроенергия, над определената от регула-

тора квота, няма да бъде изкупувана по преференциални цени. Тя ще се продава на сво-

бодния пазар на електроенергия. Ограничава се също производството на електроенергия 

от биомаса, за да се намали дефицитът в НЕК. 

Предвижда се Агенцията за държавна финансова инспекция да получи допълнителни 

правомощия за ежегодна проверка на предприятията с инсталирана мощност над един 

мегават. Контролът ще обхваща финансово-стопанската и отчетната им дейност при регу-

лирани, включително преференциалните цени. 

Предстои изготвяне на наредба, която ще регламентира намаляването на тежестта на 

разходите за изкупуване на енергия от ВЕИ върху големи индустриални потребители. 

Промяната се основава на новата европейска политика за преоценка на рисковете от 

прекомерната финансова тежест на пакета "Климат-енергетика" върху индустриалната 

активност. В голяма част от държавите членки на ЕС вече са създадени и действат меха-

низми за намаляване на негативните ефекти и стимулиране на индустриалната актив-

ност. 

С друга промяна в закона приходите от продажба на квоти за емисии парникови газове 

ще се събират във фонд към Министерството на енергетиката. Средствата ще се израз-

ходват за компенсиране на разходите в полза на обществото по реда на Закона за енер-

гетиката. 

3.6.4 Ускоряване на проектите за междусистемни връзки  

Дейностите по изграждането на междусистемната газова връзка България – Румъния 

(IBR) са приключени. Предстои свързването на газопреносните системи на Румъния и 

България, като за целта на 16.01.2015 г. бе обявена обществена поръчка в размер на 5 

млн. евро. Крайният срок за представяне на оферти от участниците в процедурата е 

27.02.2015 г. и при липса на нови усложнения, свързани със специфичната геоложка 

структура на участъка под р. Дунав, се очаква строително-монтажните работи да приклю-

чат до средата на 2015 г. и междусистемната връзка да бъде въведена в експлоатация до 

края на 2015 г. 

По изграждането на газовата връзка с Гърция (IGB) са предприети регулаторни процеду-

ри пред КЕВР и гръцкия енергиен регулатор (RAE) за утвърждаване на нормативния ре-

жим за ползване на газопровода и предоставяне на преносен капацитет в съответствие с 

Третия енергиен законодателен пакет на ЕС. Проектът вече e получил положителни ре-

шения по ОВОС в България и Гърция, а на българска територия приключват дейностите за 

приемане на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП). За трасето на га-

зопровода в областите Стара Загора и Хасково има влязъл в сила ПУП-ПП, а за област 

Кърджали дейностите се финализират. До средата на 2015 г. се очаква акционерите в IGB 

да вземат окончателното инвестиционно решение за изграждане, след което строителст-

вото да започне до края 2015 г. Влизането в експлоатация на съоръжението се предвиж-

да през 2017 г. или началото на 2018 г.  
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Изпълнението на проекта за междусистемна газова връзка България – Сърбия е разделе-

но на две фази, като за първата финансирането ще бъде по ОПРКБИ 2007–2013 г., а по 

втората фаза – по ОПИК за следващия програмен период 2014–2020 г. Проектът е фази-

ран поради невъзможността на сръбската страна да изпълни строителството на своя те-

ритория в синхрон с графиците за строителство на българския участък. Очаква се завърш-

ване на строителството на българска територия в началото на 2017 г. 

През март 2014 г. бе подписан Меморандум за сътрудничество за изграждането на меж-

дусистемната газова връзка България – Турция. Към настоящия момент е създадена съв-

местна работна група, която подготвя предпроектно проучване, в рамките на което ще 

бъдат уточнени всички технически аспекти на проекта, неговите финансови параметри, 

възможността за привличане на европейско финансиране. През 2015 г. се очаква двете 

страни да се срещнат на високо равнище, като приемат оценката по резултатите от док-

лада. Намеренията са газопровода да влезе в експлоатация до края на 2018 г.  

3.6.5 Укрепване на капацитета за справяне с прекъсванията на  

доставките  

За засилване на капацитета за справяне с прекъсванията на доставките България планира 

разширяване на капацитета на съществуващото подземно газово хранилище „Чирен”. 

Проектът е обявен за проект от „общ интерес” за ЕС и е част от концепцията за разшире-

ние на капацитета за съхранение в нашия регион. С неговото изпълнение се предвижда 

увеличаване на обема работен газ до 1 млрд. м3 и увеличаване на дебита на добив и 

нагнетяване до 8–10 млн. м3/ден, което ще осигури гъвкавост на газопреносните систе-

ми, повишаване на пазарната интеграция и гарантиране сигурността в Централна и Из-

точна Европа. Към момента е изработен „Технологичен проект за експлоатация на хра-

нилището”, който разглежда и оценява различни варианти за увеличаване капацитета на 

хранилището и на дебитите за нагнетяване/добив на природен газ. През 2015 – 2016 г. е 

предвидено изпълнение на 3D-сеизмика и геомеханично симулиране, като за осигурява-

не на необходимото финансиране на проекта България ще кандидатства по механизма 

„Свързана Европа“ в рамките на кампанията за прием на проектни предложения през 

2015 г. 

За диверсификация на енергийните източници, през 2014 г. България успя да договори с 

Консорциума Шах Дениз доставка на алтернативни обеми газ от Шах Дениз 2 в обем от 1 

млрд. м3 /год. от 2019 г. Тези обеми ще покрият между 20% и 25% от националното пот-

ребление на природен газ към 2019 г. и се очаква те да се доставят по предвидената га-

зова връзка с Турция. 

На етап обсъждане с ЕК е и създаването на газов хъб, приемно-предавателна точка на 

руския газ, в който да постъпват руските доставки по дъното на Черно море. Хъбът би мо-

гъл да се превърне в общ разпределителен център за държавите членки от региона12 

Проучват се възможностите този проект да бъде осъществен по инвестиционния план 

"Юнкер". 

                                                           
12 

 България, Гърция, Румъния, Унгария, Хърватия, Словения 
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По отношение на проекта за изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на 

Република България, дейностите са преустановени, като тяхното продължаване ще бъде 

обект на преговори между ЕК и Руската федерация. Към момента няма официално уве-

домление от руската страна за спиране на проекта.  
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4 Напредък по отношение на  
националните цели по стратегията 
„Европа 2020“ 

4.1 Национална цел за заетост 

4.1.1 Национална цел: Достигане на 76% заетост сред населението на 

възраст 20-64 г. до 2020 г. 

Подцели: Намаляване на равнището на безработица сред младежите (15-29 г.) до 7% и 

увеличаване до 53% на заетостта сред по-възрастните (55-64 г.) през 2020 г.В областта на 

заетостта през 2014 г. е постигнат напредък, както по отношение на националната цел, 

така и по под-целите.  

 Коефициентът на заетост за населението на възраст 20-64 години нараства с 1.6 

п.п. до 65.1% през 2014 г.; 

 Коефициентът на безработица за младежите (15-29 г.) намалява с 4.1 п.п. до 

17.7%; 

 Коефициентът на заетост сред по-възрастните (55-64 г.) се увеличава с 2.6 п.п. 

до 50%.  

През 2014 г. в сравнение с 2013 г. броят на заетите на възраст 15 и повече навършени го-

дини нараства с 46.4 хил. или с 1.6%13, а безработицата намалява с 1.5 п. п. до 11.5%. Ко-

ефициентът на продължителна безработица намалява с 0.5 п.п. до 6.9%. Намалението на 

коефициента на безработица при младежите на възраст от 15 до 24 г. е от 4.5 п. п., като 

неговата стойност достига 23.9%.  

В резултат от реализацията на Националния план за изпълнение на Европейската гаран-

ция за младежта 2014–2020 г. (НПИЕГМ) се очаква към края на 2015 г. равнището на мла-

дежка безработица (15-24 г.) да достигне 27.2%, а относителният дял на младежите на 

възраст 15-24 г., които не са в заетост, образование или обучение, да достигне 20.5%. 

Вследствие работата по активиране на неактивни младежи се очаква да се повиши отно-

сителния дял на регистрираните безработни младежи до 24 г.  

За постигане на целите в областта на заетостта значителен принос има реализацията на 

Националните планове за заетост. През 2014 г., по програми и мерки за обучение и зае-

тост, в нова заетост са включени над 50 хил. д., а в обучение са включени над 10 хил. д.. В 

Националния план за действие по заетостта за 2015 г. е предвидено по програми и мер-

                                                           
13

  През 2014 г. броят на заетите е 2981.4 хил. д. Увеличението на заетостта е за сметка на заетите в частния 

сектор, като за разглеждания период те са се увеличили с 60 хил., докато заетите в обществения сектор 
намаляват с 13.8 хил. д. 
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ки за обучение и заетост да се осигури заетост на общо 26 415 д., от които – 12 794 д. в 

нова заетост, а обучение за 12 161 д. 

През 2015 г. ще стартира изпълнението на схеми, финансирани по ОП РЧР 2014–2020 г. за 

осигуряване на възможности за създаване на устойчива заетост за безработни лица с 

ниско образование, продължително безработни и неактивни лица, вкл. лица с уврежда-

ния, безработни над 54 г. и безработни младежи до 29 г. – вкл. посредством комбинация 

от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както 

и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови ра-

ботни места.  

През 2015 г. ще се предоставят и средства, с които се дава възможност на безработните 

лица да търсят и започват работа в населено място, различно от местоживеенето им. 

По Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), през 2014 г. са издадени общо 16 сер-

тификата (14 за клас „А“, 1 за клас „Б“ и 1 за приоритетен инвестиционен проект), пред-

виждащи разкриването на 10 066 нови работни места, от които 1 850 по приоритетния 

проект, 1 483 във високотехнологични производства и услуги и 6 023 в общини с висока 

безработица. Инвестициите са на обща стойност от 1.8 млрд. лв., от които 1.6 млрд. лв. 

по приоритетния проект, 8.9 млн. лв. във високотехнологични производства и услуги и 

149.6 млн. лв. в общини с висока безработица.  

В периода ноември 2014 г. – март 2015 г. са предоставени финансови стимули по реда на 

ЗНИ в общ размер от 1.5 млн. лв., в т.ч. 1.4 млн. лв. за частично възстановяване на из-

вършени разходи за осигурителни и здравни вноски за новоразкритите работни места. 

Насърчени са 8 проекта с общ обем на инвестициите от 55.4 млн. лв. и планирано разк-

риване на 2409 нови работни места. 

4.2 Национална цел за НИРД  

4.2.1 Национална цел: Инвестиции в НИРД в размер на 1.5% от БВП към 

2020 г. 

През 2013 г. се наблюдава слабо увеличение на публичните разходите за НИРД, които 

достигат 0.65% от БВП. Българските фирми изразходват 0.39% от БВП за НИРД, в сравне-

ние с 1.31% средно за ЕС. Националните фирми заемат 105 и 106 място в света по инова-

ции и бизнес сложност. През 2006–2010 г. броят на иновативните предприятия с брой 

наети между 10-49 възлиза на около 20%. Едва 14% от тях са с технологични иновации, 

5% са реализирали нови или усъвършенствани продукти за пазара, а 18% от тях са реали-

зирали иновационно сътрудничество. Малко по-добре се представят предприятията с 

брой наети между 50-249. Иновативните предприятия са средно 33%, от които 29% с тех-

нологични иновации, 10% са реализирали нови или усъвършенствани продукти за пазара 

и 20% от тях са реализирали иновационно сътрудничество. 
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За да могат да бъдат коригирани тези тенденции на ниска иновативност и с оглед подоб-

ряване на конкурентоспособността на страната е приета Иновационната стратегия за ин-

телигентна специализация на Република България 2014–2020 г.,14 с която се цели до 

2020 г. България да премине от групата на „плахите иноватори” в групата на „умерените 

иноватори”. Планът за действие към стратегията за дейностите за изпълнение на тема-

тични предварителни условия 1.1 и 1.2 съдържа 31 дейности и се реализира в приетите 

срокове. Иновационната стратегия за интелигентна специализация беше представена и 

обсъдена в шестте планови региона. Предвидено е ежегодно да бъде извършван мони-

торинг, а два пъти през периода – оценка от независими експерти за ефективността на 

мерките за постигане на формулираните в стратегията цели.  

За периода 2015–2017 г. чрез Националния иновационен фонд ще бъдат насочвани по 10 

млн. лв. годишно за подкрепа на иновационната среда. За периода ноември-декември 

2014 г. са одобрени 30 проекта от 6-тата конкурсна сесия на фонда и 50 проекта от 7-

мата. Изплатената субсидия е в размер на 6.7 млн. лв. 

За повишаване на иновационната дейност на предприятията е предвидена подкрепа и по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 (ОПИК). За 2015 г. 

в рамките на ОПИК е планирано да бъде обявена процедура за насърчаване на иноваци-

онните дейности в предприятията с бюджет от 40 млн. евро и процедура за подобряване 

на производствения капацитет на предприятията с бюджет от 150 млн. евро. Успоредно с 

това продължава и изпълнението на проектите за подобряване на иновационната инф-

раструктура (създаване и развитие на офиси за технологичен трансфер, технологични 

центрове, изграждане на „София Тех Парк“) и за повишаване на иновационната актив-

ност в предприятията по ОПРКБИ 2007–2013. 

За 2014 г. по ОПРКБИ общо 95 предприятия са реализирали проекти за разработване и 

внедряване на иновации с размер на изплатената БФП 73.16 млн. лв.; 133 предприятия са 

реализирали проекти за обновление и усъвършенстване на технологиите с размер на из-

платената БФП 167.22 млн. лв., от които 135 проекта са за подобряване на ИКТ; реализи-

рани са 14 проекта за подкрепа на съществуващи и новосъздадени клъстери с размер на 

изплатената БФП 3.48 млн. лв. През 2014 г. приключи изпълнението на 1 проект за изг-

раждането на технологични центрове и два за изграждането на офиси за технологичен 

трансфер с общ размер на изплатената БФП 6.56 млн. лв.  

С РМС15 е одобрена актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изс-

ледвания 2020 и е приет План за действие в изпълнение на стратегията. Във връзка с те-

кущата партньорска проверка в рамките на механизма на ЕК за подкрепа на политиките 

на държавите членки на ЕС и препоръки в резултат на проверката е възможно актуализи-

ране на текстовете на Стратегията.  

През 2014 г. е проведена национална и международна оценка на актуализираните и но-

ви проектни предложения за актуализация на Националната пътна карта за научна инф-

                                                           
14

  РМС №761 от 06.11.2014 г. 
15

  № 737/30.10.2014 г. 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/761.pdf
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раструктура16. С цел синхронизиране на НПК с приоритетите на ИСИС и във връзка с 

предстоящото обявяване на конкурси за научна инфраструктура по ОПНОИР се предвиж-

да провеждане на процедура по оценка на НПК през 2015 г. България участва в 6 евро-

пейски инфраструктури и 3 на национално ниво, като са предвидени за предпроектно 

проучване 5 инфраструктури с потенциал за развитие. С цел подкрепа за изграждане на 

научните инфраструктури и в изпълнение на НПК, през 2015 г. в Оперативната програма 

ще бъде планиран специализиран конкурс по ФНИ за научни инфраструктури. 

През 2014 г. е създадена междуведомствена работна група с представители на научна 

общност за разработване на Правилник за наблюдение и оценка на научноизследовател-

ската дейност, осъществявана от висшите училища и научни организации, както и на 

дейността на ФНИ.  

 В рамките на програмата Хоризонт 2020, като част от политиката на сближаване на ЕС 

през 2015 г. единствено в България ще бъде приложен инструмента Policy Support Facility, 

който има за цел да допринесе за подобряване на цялостната нормативна среда по от-

ношение на мониторинг и оценка на системата за научни изследвания и иновации, раз-

витие на човешките ресурси в областта на науката и изграждане и подобряване на поли-

тиките за трансфер на знания и технологии. 

През 2015 г. предстои да се изготви Закон за изменение и допълнение на Закона за на-

сърчаване на научните изследвания в Република България. Измененията и допълненията 

имат за цел да: подобрят функционалностите на Регистъра за научната дейност и да въ-

ведат Правилник за наблюдение и оценка на научната дейност, осъществявана от висши-

те училища и научни организации, както и на дейността на ФНИ; прилагане на политика 

на отворен достъп до научни резултати; подобряване на организацията и управлението 

на научните изследвания и финансирането на научни изследвания на базата на научните 

резултати; създаване на Агенция за насърчаване на научните изследвания като инстру-

мент за интегрирана политика в националната система „наука-иновации“, консолидира-

но управление на финансовите инструменти за наука и иновации.  

4.3 Национални цели по пакет „Климат-енергетика“ 

4.3.1 Национална цел: 16% дял на енергията от ВИ в брутното крайно 

енергийно потребление до 2020 г.  

През 2012 г. България изпълни предсрочно целта си за дял на енергията от ВИ в брутното 

крайно енергийно потребление до 2020 г. Това се дължи на увеличеното потребление на 

биомаса в сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане и на засиления инвеститорс-

кия интерес за производство на електрическа енергия от зелена енергия (основно вятър-

ни и фотоволтаични електрически централи). В тази връзка към момента не са необхо-

дими допълнителни действия за насърчаване на инвестициите за производство на елект-

рическа енергия. 
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  РМС № 569/31.07.2014 г. 
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В средносрочна перспектива усилията за оползотворяване на съществуващия потенциал 

от ВИ следва да бъдат насочени към създаване на условия за по-широко използване на 

енергия от ВИ за: 

 ефективно производство и потребление на топлинна енергия и енергия за 

охлаждане от ВИ (биомаса, в т.ч. оползотворяване на отпадъците и остатъците, 

слънчева и геотермална енергия); 

 производство на енергия от ВИ за собствено потребление в бита, сградите за 

обществено обслужване и малки предприятия в урбанизирани територии; 

 използване на енергия от ВИ в транспорта с акцент върху потреблението на 

електрическа енергия и биогоривата от ново поколение; 

Всички тези аспекти ще бъдат взети предвид при изготвянето на Енергийната стратегия 

на България до 2030 г., в която ще бъде заложена цялостната визия за решаване на 

проблемите в сектора и неговото развитие в дългосрочен план. Тя ще бъде разработена 

и съобразно предстоящите промени в европейската енергийна политика и по-конкретно 

с целите, които ще произтекат от новия пакет „Климат/енергетика“ на ЕК до 2030 г. 

През 2014 г. бе създадена Национална публична информационна система за ВЕИ, която 

съдържа информация за потенциала, производството и потреблението на енергия от ВИ. 

През 2015 г. предстои надграждане на базата данни, с които работи системата.  

4.3.2 Национална цел: 10% дял на енергията от ВИ в брутното крайно 

енергийно потребление на транспорта до 2020 г.  

Изпълнение на целта за дял на енергията от ВИ в крайното потребление на енергия в 

транспорта бележи съществен напредък. По предварителни данни на Евростат през 

2013 г. е постигнат дял от 5.63 %. Сравняването на постигнатия дял със заложената в На-

ционалния план за действие за енергията от ВИ цел за 2013 г. (3.3 %) показва преизпъл-

нение с 2.3 пункта. С това е преодоляно отчетеното през 2012 г. ограничено потребление, 

което доведе до постигането на незначителния дял от 0.27 %.  

Предстои изготвянето на Третия национален доклад за напредъка на България в насър-

чаването и използването на енергията от ВИ (декември 2015 г.), в който ще бъде отчетено 

изпълнението на междинните цели за 2013 и 2014 г., реализирането на планираните 

мерки и схеми за насърчаване производството и потреблението на енергия от ВИ и др. 

В допълнение към заложените в актуализацията на НПР за 2014 г. данъчни облекчения за 

насърчаване на покупката и използването на „хибриден” и електрически автомобилен 

транспорт, продължава работата по разработване на проект на Наредба за изменение на 

Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Ре-

публика България. В проекта се предвижда въвеждане на облекчени условия за превоз-

вачите, притежаващи автобуси с хибридно или електрическо задвижване, което цели да 

насърчава закупуването и използването на този тип превозни средства. Такава възмож-

ност вече бе осигурена за таксиметровия превоз на пътници и към момента се наблюда-

ват положителни резултати. 
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Изготвен е проект на Доклад за изпълнението през 2014 г. на Националния план за дейс-

твие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни 

средства, вкл. на електрическата мобилност в Република България, за периода 2012-

2014 г. Докладът е приет от МС 17, на тази база до средата на годината ще започне разра-

ботването на нов дългосрочен стратегически документ за насърчаване производството и 

развитието на устойчивата мобилност за периода до 2020 г. 

4.3.3 Национална цел: Повишаване на енергийната ефективност с 25% 

до 2020 г.  

За разлика от наблюдаваното повишение на стойностите на първичната и крайната енер-

гийна интензивност (ПЕИ и КЕИ) през 2010 и техния пик през 2011 г., през следващите две 

години се наблюдава подобрение в стойностите на двата индикатора. Намалението през 

2013 г. спрямо 2011 г. при ПЕИ е с 12.4%, а при КЕИ – с 5.3%.  

В изпълнение на мерките от НПР за 2014 г., на 21.01.2015 г. МС одобри проект на Закон 

за енергийната ефективност, посредством който се транспонират разпоредбите на Ди-

ректива 2012/27/ЕС относно енергийна ефективност. Законопроектът е внесен за разг-

леждане в НС и се очаква да бъде приет до края на март 2015 г. 

През 2014 г. бе разработен и изпратен на ЕК новият Национален план за действие по 

енергийна ефективност до 2020 г. В него са определени мерки за подобряване на енер-

гийната ефективност и за постигане на икономии на енергия, включително мерките при 

производството, преноса и разпределението на енергия, както и при крайното потребле-

ние на енергия, с оглед на постигането на целите за енергийна ефективност. Предстои 

неговото отчитане през юли 2015 г.  

Разработен е проект на Национална стратегия по енергийна ефективност, но същият 

следва да бъде предложен на обсъждане след приемането на новата Енергийна страте-

гия на Република България, с оглед синхронизиране на двата документа.  

Продължава изпълнението на проекти по процедурите за насърчаване на инвестиции в 

енергоспестяващи технологии и производството на енергия от ВИ по ОПРКБИ 2007–

2013 г. През 2014 г. 173 предприятия са реализирали проекти за енергийна и ресурсна 

ефективност с размер на изплатената БФП 103.29 млн. лв. До края на 2015 г. предстои 

изпълнението на останалите 307 договора. През 2015 г. по ОПИК 2014–2020 е планирано 

обявяването на процедура за подобряване на енергийната ефективност на МСП и изпол-

зването на енергия от ВИ с бюджет от 50 млн. евро. 

За подобряване на енергийната ефективност и оползотворяване на енергията от възоб-

новяеми източници се финансират мерки чрез Фонд „Енергийна ефективност и възобно-

вяеми източници“ и Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. От на-

чалото на дейността на фонда до края на 2014 г. се изпълняват 170 договора, като общи-

ят размер на отпуснатите средства е 45.8 млн. лв. и са сключени 29 споразумения за га-

рантиране на вземания в размер на 601 хил. лв. 
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През януари 2015 г. бе приета Национална програма за енергийна ефективност на мно-

гофамилните жилищни сгради. Тя ще се реализира в периода 2015 – 2016 г. с финансов 

ресурс от 1 млрд. лв., като при осигуряване на допълнителни средства периодът на прог-

рамата може да бъде удължен.  

4.3.4 Национална цел: Увеличаване на нивата на парникови газове 

(GHG) извън ЕСТЕ с не повече от 20% до 2020 г. спрямо 2005 г.  

За намаляване на емисиите на парникови газове извън ЕСТЕ, политиките в страната са 

насочени към ефективно управление на отпадъците, подобряване на енергийната ефек-

тивност в промишлеността, внедряване на нови технологии, подобряване на енергийни-

те характеристики на сградите, подобряване на транспортната инфраструктура и насър-

чаване на устойчивата градска мобилност, намаляване на емисиите от селскостопански 

почви и биологичната ферментация в животновъдството, залесяване.  

От съществено значение ще бъде предвижданата финансова подкрепа от ОПОС 2014–

2020 г. за осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за раз-

делно събиране на биоразградими и зелени отпадъци, както и за проектиране и изграж-

дане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими и/или зелени от-

падъци, тъй като тези отпадъци представляват значителен източник на парникови газове. 

В допълнение, ще бъде създадена Българска организация за осигуряване на качеството 

на компоста (продукта от третирането на биоразградимите отпадъци) и ще бъдат приети 

Инструкции за изискванията към управлението на система за осигуряване качеството на 

крайните продукти (компост и ферментационен продукт) и управление на съоръженията 

за компостиране и анаеробно разграждане (в срок – юли 2015 г.). ОПОС 2014–2020 г. ще 

допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове в страната и чрез подпома-

гане изграждането, рехабилитацията и реконструкцията на съоръжения за третиране на 

утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и доставка на необходимо 

оборудване, вкл. на вече изградени ПСОВ, приоритетно за подобряване качествените 

показатели на утайките, с оглед последващото им използване за енергийни цели. 

Изготвен е проект на ЗИД на Закон за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) 18, 

разглеждане и приемане от НС в края на март 2015 г. Той цели да прецизира разпоред-

бите по транспониране на европейското законодателство относно участието на авиаци-

онния сектор в Европейската схема за търговия с емисии и начинът на разписване на сан-

кциите при неизпълнение.  

През 2015 г. ще бъде изготвен първи текущ отчет на изпълнението на мерките, залегнали 

в Третия Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 – 

2020 г. и ще бъде сформирана междуведомствена работна група, която да следи за ко-

ординацията на изпълнението на мерките от Плана.  

Продължава прилагането на създадената през 2010 г. Национална схема за зелени ин-

вестиции (НСЗИ). Приходите от продажбата на свободни емисии в рамките на схемата се 

използват за финансиране на проекти за намаляване на емисиите на парникови газове. 
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Проведени са преговори с Република Австрия във връзка с налични/икономисани средс-

тва по Второто споразумение за продажба на Предписани емисионни единици, получени 

в резултат от провеждането на тръжните процедури. Договорено е удължаване на срока 

на Второто споразумение с оглед използване на част от спестените средства за финанси-

ране на допълнителни проекти по НСЗИ. Със средства от приходите от продажбата на ПЕЕ 

по Второто споразумение са реализирани проекти за енергийна ефективност на 77 пуб-

лични обекти в страната на обща стойност 24 млн. лв. на територията на 29 общини, в 

т.ч.: 28 детски градини, 30 училища, 2 университета, 5 медицински заведения, 9 културни 

и спортни заведения (читалища, театър, спортна зала, младежки дом) и три администра-

тивни сгради. По правилата за минимална държавна помощ са финансирани и два про-

екта за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. 

4.4 Национална цел за образование 

4.4.1 Национална цел: Дял на преждевременно напусналите образова-

телната система от 11% до 2020 г. 

По данни на Евростат през 2014 г. делът на лицата на възраст 18-24 г., преждевременно 

напуснали образователната система, е 12.9%. Наблюдава се нарастване спрямо нивата от 

2012 и 2013 г., когато делът им възлиза на 12.5%. България се отклонява в негативна по-

сока и спрямо средната стойност на показателя за 28-те държави членки на ЕС, която за 

2014 г. е 11.1%.  

Продължава изпълнението на Стратегията за намаляване дела на преждевременно на-

пусналите образователната система (2013-2020). Дейностите, заложени в първия план за 

изпълнение на стратегията, обхващащ периода 2014–2015 г., са съобразени както с по-

добряване на достъпа до образование, така и с повишаване на неговото качество. Планът 

подкрепя ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и компенсиране на 

отпадането и преждевременното напускане на образователната система. Целта на плана 

е да се постигне по-добро взаимодействие между институциите и неправителствения 

сектор, за да не бъде училището оставено само да решава този сериозен проблем. В ре-

зултат от изпълнението му се очаква ефективна координация на участващите страни чрез 

действието на Координационен механизъм на всички нива – национално, областно и 

общинско. 

В двугодишния период на действие на настоящия план следва да се постигне повишава-

не обхвата на децата в задължителна предучилищна подготовка, намаляване броя на 

учениците в риск от отпадане, усъвършенстване на Регистъра на движението на децата и 

учениците, позволяващ проследяване развитието на всяко дете или ученик в риск да от-

падне. Сред заложените мерки са назначаване на помощник-учители и помощник-

възпитатели при деца в риск от отпадане, осигуряване на допълнителна подкрепа на де-

цата и учениците със специални образователни потребности от специалистите от ресурс-

ните центрове, подобряване на достъпа до разнообразни извънкласни и извънучилищни 

дейности, повишаване обхвата за допълнително обучение по български език, институци-

онализиране на центровете за кариерно ориентиране, реализиране на партньорски 

програми между бизнес-организациите и професионалните училища, привличане на 
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преждевременно напуснали за завръщане в образователната система, увеличаване на 

възможностите за учене на работното място и др. 

Засилена е информационната дейност за популяризиране на ползите от образование и 

обмяната на добри и работещи практики между всички заинтересовани страни – на на-

ционално, областно, местно и училищно нива. Мерките за интервенция са свързани с 

разработването на уеб-базирана платформа за ранно предупреждение, за осигуряване 

на постоянна и надеждна информация за движението на учениците в рамките на страна-

та и на възможности за проследяване на тяхното образование и развитие. 

Мерките за компенсиране на ефекта от преждевременното напускане на училище се от-

насят до реинтегриране на отпаднали и преждевременно напуснали, използване на въз-

можностите за образование и обучение на лишените от свобода, както и валидиране на 

компетентности (вкл. и на преждевременно напуснали образователната система) придо-

бити в процес на неформално обучение и/или самостоятелно учене. 

Отчитането на първия двегодишен план ще се извърши до 30 октомври 2015 г. Ще бъдат 

набелязани и бъдещи стъпки за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преж-

девременно напусналите образователната система (2013-2020). 

4.4.2 Национална цел: Дял на 30-34 годишните със завършено висше 

образование – 36% до 2020 г. 

По данни на Евростат делът на 30-34-годишните със завършено висше образование през 

2014 г. продължава да нараства, достигайки 30.9%. Независимо че тенденцията на нарас-

тване се запазва за втора поредна година, стъпката на нарастване намалява от 2.5 п.п. за 

периода 2012-2013 г. на 1.5 п.п. за периода 2013-2014 г.  

За подобряването на условията за достъп до висше образование продължава изпълне-

нието на финансови мерки за подпомагане на студенти, докторанти и специализанти, 

като: предоставяне на стипендии с бюджетни и европейски средства; субсидирано полз-

ване на студентски столове и общежития; предоставяне на парични помощи за свободно 

наета квартира и утвърждаването на системата за студентско кредитиране по Закона за 

кредитиране на студенти и докторанти. През 2014 г. 49 683 студенти са получили стипен-

дии по проект „Студентски стипендии“, съфинансиран от Европейския социален фонд по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

4.5 Национална цел за намаляване на бедността и насърча-

ване на социалното включване 

 Подцели: Намаляване на броя на децата (0-18 г.), живеещи в бедност, със 78 хил. 

души (30% от общата национална цел и 25% от броя на бедните деца през 2008 г.); 

намаляване на броя на лицата на 65+ г., живеещи в бедност, с 52 хил. души (20% от 

общата национална цел и 10% от броя на бедните възрастни хора през 2008 г.); 

намаляване на броя на безработните (18-64 г.), живеещи в бедност, със 78 хил. 

души (30% от общата национална цел и 25% от броя на бедните безработни на 18-
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64 г. през 2008 г.); намаляване на броя на заетите лица (18-64 г.), живеещи в 

бедност, с 52 хил. души (20% от общата национална цел и 22% от броя на 

работещите бедни на 18-64 г. през 2008 г.) 

Изпълнението на целите в областта на социалното включване са тясно свързани с изпъл-

нението на мерките и политиките по осигуряване на заетост и достъп до образование, 

които адресират специфична препоръка 3. С оглед на многоизмерния характер на бед-

ността и социалното изключване като явления, политиката в областта на социалното 

включване и намаляването на бедността е насочена към предоставяне на комплексна и 

интегрирана подкрепа на уязвимите групи в обществото. Ключов акцент на политиката се 

поставя върху процеса на деинституционализация, разширяването на достъпа и качест-

вото на предоставените социални и здравни услуги и предоставянето на нови модели на 

услуги, които в по-пълна степен да отговорят на потребностите на хората в уязвимо по-

ложение. В изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насър-

чаване на социалното включване 2020, която се базира на Националната цел за намаля-

ване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г., ще продължат действия-

та за активно включване на пазара на труда, развитие на междусекторни услуги за соци-

ално включване и осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания.  

България постига частичен напредък по изпълнението на Националната цел за намаля-

ване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. и четирите подцели към 

нея, насочени към децата, възрастните хора, безработните лица и работещите бедни. 

Спрямо базовата стойност на наблюдението „Статистика на доходите и условията на жи-

вот“ (EUSILC) 2008, броят на живеещите в бедност е намалял със 104.6 хиляди (0,4%), като 

основен принос за това има намаляването на броя на населението в страната в резултат 

на миграционни процеси, намаляването на броя на живеещите в бедност на 65 и повече 

години с 59.2 хиляди (5,9%). Наблюдава се и намаляване на относителния дял на безра-

ботните лица, живеещи в бедност спрямо базовата стойност със 7,4%. Същевременно се 

наблюдава леко увеличение на броя на лицата във възрастова група 0-17 години, живе-

ещи в бедност – със 9.5 хиляди (2,9%)повече спрямо базовата стойност на EU-SILC 2008, 

както и броя на живеещите в бедност във възрастовата група 18-64 години – с 54.9 хиля-

ди (0,1%). 

През 2015 г. ще продължи реализацията на схема „Интегра“ по ОПРЧР, която предоставя 

възможност за индивидуални консултации, социални услуги и социално-здравна медиа-

ция на лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда с цел насърчаване на 

тяхното социално включване. Изпълнява се и схема „Укрепване на капацитета на Агенция 

за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната 

работа“.  

За намаляване на социалното изключване на най-бедните, през 2015 г. ще стартират про-

екти по Оперативната програма по Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица 2014–2020 г. Общият бюджет възлиза на 123 млн. евро, от които 

близо 104 млн. евро се осигуряват от ЕС. Средствата ще бъдат насочени от една страна 

към нуждаещите се лица, които ще получават индивидуални пакети от хранителни про-

дукти, а от друга – към обществените трапезарии, които ще получат подкрепа чрез заку-

пуване на хранителни продукти за осигуряването на топъл обяд за нуждаещите се.  
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5 Допълнителни мерки за реформи и  
използване на структурните фондове 

5.1 Допълнителни мерки за реформи 

5.1.1 Информационни и комуникационни технологии 

През март 2015 г. МС прие Актуализирана политика в областта на електронните съобще-

ния на Република България 2015–2018 г.19, която предвижда разработване на облекчени 

процедури при изграждане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Прио-

ритетите са свързани с: ускорено изграждане на високоскоростни широколентови елект-

ронни съобщителни мрежи; подобряване защитата на крайните потребители; гарантира-

не неутралността на мрежата и ефективно използване на ограничените ресурси; развитие 

на пазара на електронните съобщения; развитие на електронните съобщения на нуждите 

на държавното управление; насърчаване на електронната достъпност. С оглед конкрети-

зиране областите на интервенция, наличните средства, както и във връзка с определяне 

на инвестиционните модели, които ще се прилагат, предстои актуализация на Национал-

ния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение. 

В процес на изпълнение e проект по ОПРР 2007–2013 „Развитие на високоскоростен ши-

роколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигур-

на и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”. През 2015 г. е планирано приемане на 

изпълнението на кабелните трасета и на ремонта на технологичните помещения. В същия 

срок се предвижда и въвеждането в редовна експлоатация на комуникационното обо-

рудване. 

До края на юни 2015 г. НС следва да приеме ЗИД на Закона за достъп до обществена ин-

формация. С него се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО, относно 

повторната употреба на информацията в обществения сектор. С измененията и допълне-

нията се предвижда: въвеждане на задължение за документите, които попадат в обхвата 

на директивата да се предоставят за повторна употреба; установяване на горна граница 

на таксата, която да се заплаща за повторното ползване на информация; безплатно пре-

доставяне на информация за повторно използване, по преценка на организацията от об-

ществения сектор. Разширява се обхвата на приложение с включване на някои културни 

институции като библиотеки, музеи и архиви, като за тях се въвеждат конкретни правила, 

различаващи се от приложимите за останалите субекти. Въвежда се изискване за публи-

куване, включително и по електронен път на размера на таксите, основата на която се 

изчисляват, взетите предвид фактори при изчисляването, както и на всички допълнител-

ни условия. Включено е задължение обществените институции да информират заявите-

лите за повторно използване на документи. Организациите от обществения сектор се на-
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сърчават да предоставя информацията в отворен, машинночитаем формат заедно със 

съответните метаданни.  

5.1.2 Конкурентоспособност 

В края на 2014 г. приключи изпълнението по грантов договор за подкрепа на българските 

предприятия да развият своя потенциал и иновативен капацитет чрез услугите на Евро-

пейската мрежа на предприятията (EEN). 

Стартирани са преговори и предстои сключване на споразумение със Секретариата на 

Еврика за участие на България в съвместната програма Евростарс II. С цел осигуряване 

участието на повече български предприятия в предстоящите конкурсни сесии на Еврика и 

Евростарс е планирано провеждането на информационни кампании. 

През декември 2014 г. по проект „Техностарт – Насърчаване на иновационната активност 

на младите хора в България“ са сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с 

19 одобрени кандидата, които са регистрирали своите стартиращи фирми на обща стой-

ност 364 хил. лв. Договорите са със срок до декември 2015 г., като за финансиране са 

включени бизнес идеи като разработване на иновативни софтуерни и мобилни приложе-

ния, уеб базирани системи и сайтове, производства, използващи суровини за рециклира-

не и проекти в областта на научната и развойна дейност. 

Продължава работата по приемане на Плана за действие „Предприемачество 2020 – Бъл-

гария“, като срокът за неговото изготвяне е удължен до края на май 2015 г. Целта е да се 

разработи национален стратегически документ с конкретни мерки за изпълнение на пре-

поръките на европейския план. 

В изпълнение на мярката по линия на инициативата JEREMIE през 2014 г. са подкрепени 

72 иновативни новосъздадени предприятия. 74 предприятия са подкрепени общо по 

фондовете за дялов капитал с инвестиции на стойност 9,53 млн. евро. По дълговите про-

дукти са отдадени 1 494 кредита. Бюджетът за изпълнение на мярката през 2015 г. е в 

размер на 84 млн. евро (ОПРКБИ), а за периода 2014–2020 (ОПИК) възлиза на 355 млн. 

евро. 

За подобряване, надграждане и реконструкция на съществуваща или строителство, раз-

витие на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса и предприемачеството, 

както и за подкрепа за икономически зони, по ОП „Региони в растеж“ 2014–2020 г. се за-

лага изпълнение на проекти за подобряване на базовата техническа инфраструктура, на-

сочена към бизнеса, вкл. в рамките на зони за въздействие с потенциал за икономическо 

развитие от интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Пла-

нираното финансиране е в размер на 164 млн. лв. 

5.1.3 Околна среда 

Продължават дейностите по въвеждането на принципа „замърсителят плаща” и законо-

вите механизми за възстановяване на ресурсните разходи и разходите за околна среда за 
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възможно най-широк кръг услуги във водния сектор. Разработен е проект на ЗИД на За-

кона за водите20, който на 7 април 2015 г. е внесен за разглеждане и приемане от НС и 

предстои приключване до края на 2015 г. на изпълнението на обществени поръчки за 

оценка на възстановяването на разходите за водни услуги и икономически анализ на во-

доползването за периода 2008- 2012 г. и прогнози до 2021 г. На тази основа, в последст-

вие ще бъде изменена Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и 

за замърсяване с което ще са въведат такси за всички дейности, определени съгласно 

Рамковата директива по водите като „водни услуги”. 

В процес на разработване са вторите планове за управление на речните басейни (ПУРБ), 

които ще установят мерките за подобряване на състоянието на водите за периода 2016 – 

2021 г. До края на 2015 г. ще бъдат извършени националните проучвания и оценки във 

връзка с ПУРБ и плановете ще бъдат одобрени от МС през 2016 г. По ОПОС 2014–2020 г. 

ще се финансира подготовката на инвестиционни проекти, вкл. разработване на регио-

нални прединвестиционни проучвания (feasibility studies), които ще определят дългос-

рочните приоритети за оптимално финансиране във ВиК инфраструктура, а също и реа-

лизирането на ВиК реформата и укрепването на капацитета на заинтересованите страни, 

в т.ч. ВиК оператори и асоциации по ВиК. 

По ОПОС 2014–2020 г. се предвижда подкрепа за дейности за проектиране и изграждане 

на: центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба, вкл. 

осигуряване на съоръжения и техника за целите на дейността; площадки и инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци; и инсталации за оползотворяване на би-

тови отпадъци.  

ОПОС 2014-2020 г. ще подкрепи мерки, насочени към подобряване качеството на възду-

ха, като бъдат адресирани основните източници на замърсяване – битово отопление и 

транспорт.  

5.2 Използване на фондовете на ЕС 

Постигнат е значителен напредък по отношение на усвояването на средствата по програ-

мите, съфинансирани от Европейския съюз (ЕС) за периода 2007–2013 г. Към 31.03.2015 г. 

по:  

 Оперативна програма (ОП) „Транспорт“ договорените средства са в размер на 2 

016 млрд. евро, което представлява 100.63 % от бюджета на програмата и са 

разплатени 1. 470 млрд. евро или 73.40 % от бюджета;  

 ОП „Околна среда“ 2007–2013 г. договорените средства са в размер на 2.853 

млрд евро, което е 158.42 % от бюджета на програмата и са разплатени 1.428 

млрд. евро или 79.28 % от бюджета;  
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 ОП „Регионално развитие“ договорените средства са в размер на 1.662 

млрд. евро, което е 103.82 % от бюджета и са разплатени 1.268 млрд. евро или 

79.22 % от бюджета;  

 ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 

договорените средства са в размер на 1.197 млрд. евро, което е 103.02 % от 

бюджета и са разплатени 953 млн.евро или 81.97 от бюджета;  

 ОП „Техническа помощ“ договорените средства са в размер на 59 млн.евро, 

което е 104.65 % от бюджета и са разплатени 48 млн.евро или 84.88 % от 

бюджета;  

 ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007–2013 г. договорените средства са в 

размер на 1.267 млрд.евро, което е 104.35 % от бюджета и са разплатени 1.052 

млрд. евро или 86.71 % от бюджета;  

 ОП „Административен капацитет“ договорените средства са в размер на 200 

млн.евро, което 110.48% от бюджета и са разплатени 146 млн.евро или 80.90% 

от бюджета;  

 Програмата за развитие на селските райони договорените средства са в размер 

на 3.299 млрд.евро, което е 104.13 % от бюджета и са разплатени 2.419 

млрд. евро или 76.36 % от бюджета;  

 Оперативна програма за развитие на сектор рибарство договорените средства 

са в размер на 103 млн.евро, което е 107.11% от бюджета по програмата и са 

разплатени 58 млн.евро или 60.02 % от бюджета.  

По всички програми са предприети мерки за успешното приключване на програмен пе-

риод 2007–2013 г. и максимално усвояване на средствата от ЕС, включително и на дого-

варяне по програмите като мярка за компенсиране на част от намаленията, които ще 

произтекат от нереализирането на проекти и икономии. Чрез Информационната система 

за управление и наблюдение на СКФ на ЕС в България е създадена възможност за елект-

ронно подаване на проекти предложения и всички оперативни програми са стартирали 

пилотно електронно отчитане. 

През август 2014 г. ЕК одобри Споразумението за партньорство за периода 2014–2020 г. В 

края на 2014 г беше одобрена и Оперативната програма по фонда за подпомагане на 

най-нуждаещите се лица 2014–2020 г. Към 15 април от ЕК са одобрени: ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014–2020 г., по която вече са в изпълнение и първите три процеду-

ри – „Младежка заетост“ с бюджет от 35 млн. лв.; ОП „Транспорт и транспортна инфраст-

руктура“, „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за 

изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 

2012-2020“ с бюджет 2 млн. лв. и „Нови алтернативи” с бюджет 65 млн. лв., ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“; и ОП „Добро управление“ и ОП „Иновации и кон-

курентоспособност“ 2014–2020. 

Изготвена е националната нормативна уредба, осигуряваща ефективно използване на 

средствата от ЕСИФ за периода 2014–2020 г., която осигурява възможност за навременно 

стартиране на изпълнението на програмите и своевременното разработване на системи-
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те за управление и контрол. За програмен период 2014–2020 г. е оптимизиран процеса 

на кандидатстване и оценка на проектните предложения. Въведена е възможност за оп-

ростено предоставяне на финансова помощ на конкретните бенефициенти чрез т. нар. 

„бюджетни линии“ за средствата от осите по техническа помощ. Разписан е ред за кан-

дидатстване с т.нар. „интегрирани проектни предложения“. Разработени са типови об-

разци на основните документи в етапа на кандидатстване – индикативна годишна работ-

на програма, насоки и формуляр за кандидатстване. Въведени са облекчени правила за 

избор на изпълнител от бенефициентите, които не са възложители по ЗОП. Предвидена е 

възможността за прилагане на опростени форми на предоставяне на финансова подкре-

па като стандартна таблица на разходите за единица продукт; еднократни суми, финан-

сиране с единна ставка. Разработва се и методология за стандартни таблици на разходи-

те за единица продукт по отношение на разходите, извършвани със собствен човешки 

ресурс от бенефициентите и за разходите за организация управление на проекти.  

Чрез ИСУН 2020 на кандидатите и бенефициентите ще бъде предоставена възможност за 

електронно подаване на проектни предложения и електронно отчитане на одобрените 

проекти. Всички ключови процеси до момента на подписване на договор/ решение за 

предоставяне на БФП ще бъдат въведени до 31.03.2015 г. Функционалностите, необхо-

дими за отчитане, верифициране и сертифициране на разходите се очаква да бъдат на-

лични до юни 2015 г.  

Изготвени са Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2015 г. по програмите 

със заложения индикативен ресурс. Процедурите за предоставяне на БФП, по всички 

оперативни програми и Програмата за морско дело и рибарство, планирани в ИГРП за 

2015 г. са на обща индикативна стойност 7.950 млрд. лв. От тях 1.704 млрд. лв. са в сектор 

„регионално развитие“, 467 млн. лв. – в сектор „околна среда“, 3.686 млрд. лв. са в сек-

тор „транспорт“ за пътища, ж.п. линии и разширение на Софийския метрополитен; 470 

млн. лв. – за иновации и конкурентоспособност; 975 млн. лв. – за активни политики на 

пазара на труда, социално включване и интеграция 578 млн. лв. – за наука и образование 

и за по-добро управление на ЕСИФ – 41 млн. лв. за морско дело и рибарство 29 мил. лв. 21  
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6 Институционални въпроси и участие 
на заинтересованите страни 

С Решение на Министерския съвет22 бяха въведени изменения в процедурите по ежегод-

ното актуализиране и отчитане на НПР, в изпълнение на стратегия „Европа 2020“ и на 

специфичните препоръки на Съвета на Европейския съюз, в рамките на Европейския се-

местър. Практиката на тримесечно отчитане на изпълнението на мерките бе заменена с 

отчитането им през интервал от 6 месеца, така че да се намали административната те-

жест и да се подобри качеството на анализа и отчетността. Първият отчет обхваща изпъл-

нението на мерките за периода 1 май–31 октомври, а изготвянето на втория отчет съвпа-

да с подготовката на НПР и предвижда отчетната информация да бъде интегрирана в съ-

ответната актуализация на програмата. За мерките, които са в риск от неизпълнение или 

закъснение отговорните институции разработват план за действие, съдържащ информа-

ция за конкретните дейности, които възнамеряват да предприемат с оглед изпълнението 

на поетите ангажименти и срокове. 

Съвпадането на периодите на стартирането на Европейския семестър за 2015 г. с начало-

то на мандата на правителството спомогна за настройване и синхронизиране на нацио-

налния с европейския календар за разработване и изпълняване на политики. Правителс-

твото счита активния диалог със социално-икономическите партньори и с неправителст-

вените организации за ключов фактор за ефективното сътрудничество и за постигането 

на широк обществен консенсус, относно икономическия курс на развитие на страната. 

Тази позиция на правителството, както и изразената от него подкрепа относно предприе-

тите от ЕК стъпки за рационализиране на Европейския семестър, са в основата на про-

веждането на ефективен и прозрачен диалог на ранен етап в графика по изготвянето и 

приемането на актуализацията на НПР за 2015 г. 

На 9 февруари 2015 г. Министерството на финансите стартира подготовката на НПР с ори-

ентировъчна дискусия с широк кръг представители на всички заинтересовани страни от 

държавната администрация и неправителствения сектор.  

Целта на тази първа стъпка в подготовката на НПР за 2015 г. бе постигането на по-добра 

съгласуваност на политиките, разширяване използването на ключови показатели за ре-

зултат, както и осигуряването на приемственост в планирането и провеждането на поли-

тики с дългосрочен характер, при съобразяване с поетите ангажименти, националните 

специфики и капацитет. Бяха обсъдени предложения за нови мерки, напредъка и проб-

леми в изпълнението. Мерките бяха разгледани, както от гледна точка на тяхната адек-

ватност, насоченост и принос за напредъка, така и с оглед постигането на необходимия 

синхрон между тях и отчитане на потенциалното им въздействие върху други области на 

политиката. Предложения за мерки направиха представители на Българска стопанска 
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камара, на Конфедерацията на независимите синдикати в България, на Института по па-

зарна икономика и Институт „Отворено общество“. 

Министърът на финансите бе своевременно информиран за получените в рамките на 

дискусията предложения за мерки, мнения и оценки. В изпълнение на функциите си на 

национален координатор по стратегия „Европа 2020“, той информира Министерския съ-

вет относно получените предложения. 

По-широкият хоризонтален дебат засилва ангажираността на институциите и разбиране-

то им за адекватността и възможните вторични ефекти от предлаганите от тях мерки. С 

неговото провеждане Министерството на финансите изпълнява виждането си, заложено 

в Рамковата позиция, относно междинния преглед на стратегия „Европа 2020“, съгласно 

което „засилването на участието на социалните партньори, включително в предварител-

на дискусия по мерките на политиката и постигането на консенсус на ранен етап е опре-

делящо за напредъка в провеждането на реформите и изпълнението на препоръките“.  
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7 Приложение 1 
Отчетна таблица относно оценката на специфичните за страната препоръки и други макроструктурни реформи за постигане на  
националните цели и приоритети по стратегия "Европа 2020" 

― Мерки по специфичните за страната препоръки от 8 юли 2014 г. 

Под-
раздел на 
СП 

Кратко 
заглавие на 
мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван ефект  

Описание на основните мерки, директно адресиращи специфичните за страната препоръки 
Бюджетен 
ефект 

Показатели 
за ефект с 
текуща и 
целева 
стойност 

Показатели за 
продукт/услуга 
с текуща и це-
лева стойност 

Отговорна 
институция 

Област на 
политика 

Описание 
на  
мярката 
(действия) 

Законода-
те-
лен/админ
истративен 
документ 

Извършено Планирано Промяна в 
държавни-
те приходи 
и разходи 
за изпъл-
нение на 
мярката – 
общо и по 
години - 
2016, 2017, 
2018  
(в млн. 
лева) 

Принос на 
фондовете 
на ЕС (из-
точник и 
суми) Н

ач
ал

н
а 

д
ат

а 

Постигнат напредък през перио-
да 1 ноември 2014 г. – 31 март 
2015 г.  

График на предстоящите 
етапи в изпълнение на мяр-
ката до крайния срок на 
изпълнението й (след 31 
март 2015 г.) К

р
ай

н
а 

д
ат

а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Въвеждане 
на цялостна 
данъчна 
стратегия 
(СП1) 

1-1. 

Национална 
стратегия - 
измами и 
отклонение 
от данъчно 
облагане 

Справяне 
със сенчес-
тата иконо-
мика и 
подобрява-
не на да-
нъчната 
събирае-
мост 

Разработване 
на Национал-
на стратегия 
за превенция 
и борба с 
митнически-
те, данъчните 
и осигурител-
ни измами и 
отклонението 
от данъчно 
облагане 

Акт на МС 2014 Със Заповед № ЗМФ-1739 от 
29.12.2014 г. е създадена РГ за разра-
ботване на проект на Национална 
стратегия за превенция и борба с 
митническите, данъчните и осигури-
телните измами и отклонението от 
данъчно облагане за периода 2015-
2017 г. 

По препоръка на ЕК е поет ангажи-
мент мерките по отношение изготвя-
нето и приемането на стратегическите 
документи да бъдат обединени в 
една, а именно: Приемане от МС до 
края на 2015 г. на „Национална страте-
гия за повишаване събираемостта на 
данъците, справяне със сенчестата 
икономика и намаляване на разходи-
те за спазване на законодателството“. 
В общата стратегия ще бъдат интегри-
рани координирани дейности и дейс-
твия в компетентността на широк кръг 
институции – МФ, НАП, АМ, МВР, 
ДАНС, МП, МТСП, НОИ, МЗ, ДФЗ. 

- цялостен преглед на дейности-
те на двете приходни агенции 
по отношение на превенцията и 
борбата с измамите и отклоне-
нието от данъчно облагане; 

-  анализ на съществуващите 
вътрешноведомствени актове и 
етапите на изпълнение на 
включените в тях мерки за пос-
тигане на резултати във визира-
ната сфера; 

-  анализ на добрите практики на 
други държави-членки на ЕС и 
трети страни; 

-  анализ на осъществяваните или 
необходимите взаимодействия 
на приходните агенции с други 
ведомства, както и между двете 
приходни агенции; 

- продължение дейността на 
работната група на МФ и подго-
товка на мерките, одобрени от 
нея, за интегриране в обедине-
ната национална стратегия; 

- създаване със заповед на ми-
нистър-председателя на работ-
на група за изготвяне на обеди-

2015  Внесен в МС 
проект на 
стратегия 

 

Разработен проект 
на стратегия. 

МФ, НАП, АМ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

нената национална стратегия. 

 1-2. 

Стратегия за 
повишаване 
на събирае-
мостта 

Подобрява-
не на да-
нъчната 
събирае-
мост 

Разработване 
на Стратегия 
за повишава-
не на събира-
емостта от 
данъци, мита 
и осигурител-
ни вноски 

Акт на МФ 2014 Със Заповед № ЗМФ-1738 от 
29.12.2014 г. е създадена РГ за разра-
ботване на проект на Стратегия за 
повишаване на събираемостта от 
данъци, мита и осигурителни вноски 
за периода 2015-2017 г. 

По препоръка на ЕК е поет ангажи-
мент мерките по отношение изготвя-
нето и приемането на стратегическите 
документи да бъдат обединени в 
една, а именно: Приемане от МС до 
края на 2015 г. на „Национална страте-
гия за повишаване събираемостта на 
данъците, справяне със сенчестата 
икономика и намаляване на разходи-
те за спазване на законодателството“. 
В общата стратегия ще бъдат интегри-
рани координирани дейности и дейс-
твия в компетентността на широк кръг 
институции – МФ, НАП, АМ, МВР, 
ДАНС, МП, МТСП, НОИ, МЗ, ДФЗ. 

- цялостен преглед на дейности-
те на двете приходни агенции 
по отношение повишаване на 
събираемостта от данъци, мита 
и задължителни осигурителни 
вноски; 

-  анализ на съществуващите 
вътрешноведомствени актове и 
етапите на изпълнение на 
включените в тях мерки за пос-
тигане на резултати във визира-
ната сфера; 

-  анализ на добрите практики на 
други държави-членки на ЕС и 
трети страни; 

- анализ на осъществяваните или 
необходимите взаимодействия 
на приходните агенции с други 
ведомства, както и между двете 
приходни агенции; 

- продължение дейността на 
работната група на МФ и подго-
товка на мерките, одобрени от 
нея, за интегриране в обедине-
ната национална стратегия; 

-  създаване със заповед на 
министър-председателя на ра-
ботна група за изготвяне на 
обединената национална стра-
тегия. 

2015  Приета страте-
гия 

 

 

Разработен проект 
на стратегия. 

МФ, НАП, АМ 

 1-3. 

Концепция за 
намаляване 
на админист-
ративните 
разходи 

Подобрено 
обслужване 
и намалява-
не на адми-
нистратив-
ната тежест 

Разработване 
на Концепция 
за намалява-
не на адми-
нистративни-
те разходи 
свързани със 
спазване на 
данъчното 
законодател-
ство 

Акт на МФ 2014 Със Заповед № ЗМФ-1737 от 
29.12.2014 г. е създадена РГ за разра-
ботване на проект на Концепция за 
намаляване на административните 
разходи свързани със спазване на 
данъчното законодателство за перио-
да 2015-2017 г. 

Създаване на законови предпоставки 
за облекчаване на икономическите 
оператори чрез изменения в Закона за 
акцизите и данъчните складове и 
Правилника за неговото прилагане  

В сила от 01.01.2015 г.-при издаване 
на лиценз за управление на данъчен 
склад e отпаднало изискването да се 
прилагат годишните финансови отчети 
за предходните три години, тъй като 
информацията съдържаща се в отче-
тите не е от значение при издаването 
на лиценз за управление на данъчен 
склад.  

- цялостен преглед на дейности-
те на двете приходни агенции 
по отношение намаляване на 
административните разходи, 
свързани със спазване на да-
нъчното законодателство; 

-  анализ на съществуващите 
вътрешноведомствени актове и 
етапите на изпълнение на 
включените в тях мерки за пос-
тигане на резултати във визира-
ната сфера; 

-  анализ на добрите практики на 
други държави-членки на ЕС и 
трети страни; 

- анализ на осъществяваните или 
необходимите взаимодействия 
на приходните агенции с други 
ведомства, както и между двете 
приходни агенции.  

2015  1.Приета 
концепция 

2. администра-
тивната тежест 
по закона 
следва да 
намалее с 104 
,млн. лв.,  

 

 

Разработен проект 
на концепция 

МФ, НАП, АМ 

 1-4.  

Осъществя-
ване на 
фискален 
контрол 
върху стоки с 
висок фиска-
лен риск  

Подобрява-
не на да-
нъчната 
събирае-
мост 

Осъществява-
не на фиска-
лен контрол 
върху стоки с 
висок фиска-
лен риск  

ЗИД на 
ДОПК, ДВ, 
бр.109 от 
2013 г. 

Наредба № 
Н - 2 от 
30.01.2014 г. 
на МФ  

Вътрешни 
администра-
тивни актове 
на НАП 

Заповед на 
Министъра 
на финанси-
те за опре-
деляне на 
списък на 

2014 През 2014 г. е изграден капацитет за 
осъществяване на фискален контрол: 
19 фискални пункта на ГКПП, създаде-
ни са и действат мобилни екипи и 
оперативен център.  

През 2014 г. са извършени общо 133 
418 проверки на транспортни средст-
ва, като на 50 591 от тях са поставени 
технически средства за контрол. На-
ложени са общо 265 обезпечения на 
157 задължени лица (ЗЛ), като при 5 
ЗЛ стоката е отнета в полза на държа-
вата. Общата стойност на обезпечени-
ята е в размер на 3.3млн. лева. Декла-
рираната данъчната основа през 
2014 г. при вътрешно-общностни 
придобивания бележи ръст с 20,07%, 
или с 373 млн. лв. спрямо 2013 годи-

Извършване на проверки на 
транспортни средства, превоз-
ващи стоки с висок фискален 
риск. 

Използване на технически средс-
тва за контрол. 

Налагане на обезпечителни 
мерки. 

Разкриване на нови фискални 
пунктове на ГКПП.  

Допълване на списъка на стоки с 
висок фискален риск. 

Усъвършенстване организацията 
на работа по осъществяване на 
фискален контрол. 

Постоя-
нен 

 1/Намаляване 
на щетата от 
измами, свър-
зани със сто-
ките с висок 
фискален 
риск.-  

2/Ръст на 
декларираната 
данъчната 
основа.  

 НАП 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

стоките с 
висок фис-
кален риск 

на. 

 1-5.  

Подобряване 
и ускоряване 
събираемост-
та на публич-
ните взема-
ния 

Подобрява-
не на да-
нъчната 
събирае-
мост 

Стимулиране 
на добровол-
ното изпъл-
нение 

Ускоряване 
на процеса по 
проучване и 
подбор на 
активите на 
длъжника 

Намаляване 
времето за 
реализиране-
то на изпъл-
нителното 
производство 

 

Вътрешни 
администра-
тивни актове 
на НАП.  

ЗИД на 
ДОПК. 

2013 За 2014 г.:  

Ежемесечен анализ на събираемостта 
на просрочените публични вземания 
за данъци и осигуровки. 

Постоянен мониторинг на събирае-
мостта на просрочените вземания с 
висок фискален ефект. Тримесечно 
отчитане по отношение на предприе-
тите мерки и постигнатите резултати. 

Проведени през 2014 г. кампании 
(вкл. ранни телефонни контакти, 
изпращане на електронни писма, 
изпращане на уведомителни писма) 
за стимулиране на доброволното 
изпълнение и провокиране на активно 
поведение от страна на длъжниците 
за изплащане на задълженията спря-
мо 127 хил. задължени лица. 

Продължават дейностите по разра-
ботване на специализирания програ-
мен продукт, обхващащ всички дей-
ности по събиране на публичните 
вземания. Изпълнението на проекта 
продължава и през 2015 г. 

Разработена е електронна услуга, 
позволяваща получаване на данни за 
просрочени задължения, установява-
ни от други взискатели и автоматизи-
раното им зареждане в информаци-
онна система на НАП. През месец 
ноември бе извършено първото ус-
пешно предаване на данни от МВР за 
неплатени публични вземания. 

Постоянен мониторинг на съби-
раемостта на просрочените 
вземания с висок фискален 
ефект. 

Предложения за законодателни 
промени, насочени към съкра-
щаване на срокове и облекчава-
не на процедури в процеса по 
принудително изпълнение на 
публични вземания  

Целевите кампании за събиране 
на просрочени публични взема-
ния. 

Увеличаване на електронния 
обмен на документи и данни с 
публични взискатели, както и с 
институции, поддържащи ин-
формация за имущество/активи 
на задължените лица. 

Създаване и внедряване на 
цялостен специализиран прог-
рамен продукт, обхващащ всички 
дейности по събиране на пуб-
личните вземания – 2015 г. 

Разработване на функционалност 
за автоматизирано идентифици-
ране на профила на длъжника с 
оглед определяне на адекватни 
мерки за събиране на дълга. – 
2015 г. 

Изпълнение върху вземанията на 
длъжници от разпоредители с 
бюджет (РМС № 788/ 
28.11.2014г.) 

Анализ и оптимизиране на дей-
ността по събиране на публични-
те вземания в НАП 

Стратегия за развитие на функ-
ция „Събиране“ в НАП—2015 г. 

постоя-
нен 

 Изпълнение на 
плана за при-
ходите вкл. и 
чрез увелича-
ване на при-
ходите от 
просрочени 
публични 
вземания 

1. Събрани прос-
рочени вземания 
спрямо общ раз-
мер на изискуе-
мия (събираем, 
частично-
събираем ) дълг 

текуща за 2014 г. – 
64,5 %  

целева за 2015г. – 
69,9 % 

2. Проведени през 
2015г. кампании 
за стимулиране на 
доброволното 
изпълнение спря-
мо 130 хил. лица, с 
просрочен публи-
чен дълг  

НАП 

 1-6.  

Противо-
действие на 
митнически, 
валутни и 
данъчни 
нарушения с 
предмет 
акцизни 
стоки, както и 
на данъчните 
измами с 
акциз и ДДС 

Разкриване 
и превенция 
на данъчни-
те измами и 
данъчните 
нарушения и 
престъпле-
ния с пред-
мет акцизни 
стоки, 

вкл. стоки 
под режим 
отложено 
плащане  

Засилване 
контрола по 
отношение на 
незаконното 
производство 
и/или пре-
возване на 
акцизни стоки 
чрез извърш-
ване на про-
верки на 
сезонен, 
тематичен 
или друг 
принцип, 
определен в 
съответствие 
с оценката на 
риска 

Съвместна 
оценка на 
риска от АМ и 
НАП по отно-
шение на 
лица, извър-
шващи дей-
ности с ак-
цизни стоки.  

 2014 През 2014 г.са образувани 168 реви-
зии и 410 проверки за спазване на 
данъчното законодателство. 

Размерът на предотвратените щети за 
бюджета е 100 млн. лв. ДДС. 

През 2014 г. митническите органи са 
извършили над 17 хил. физически 
проверки свързани със спазването на 
ЗАДС и ЗМ. Установени са общо 6500 
акта за установени административни и 
митнически нарушения. От разслед-
ващите митнически инспектори са 
образувани 248 досъдебни производ-
ства.  

Размерът на предотвратените щети за 
бюджета, изчислени при осреднени 
показатели на обезпечените като 
доказателства по ЗАДС акцизни стоки 
и задържаните акцизни стоки по ЗМ, е 
над 379 млн. лв. акциз. 

Предвид засиления контрол от нача-
лото на 2015 год. в обектите за произ-
водство и складиране на акцизни 
стоки (мониторинг на данъчни скла-
дове), както и други приоритетни за 
Агенция „Митници” задачи, митни-
ческите органи нямаха възможност за 
извършване на съвместни анализ и 

Оценка на риска, свързан с про-
изводството и/или превозването 
на акцизни стоки; 

Съвместна оценка на риска от 
АМ и НАП, по отношение на 
лица, за които са налице сведе-
ния или съмнения, че участват в 
данъчни измами или отклонение 
от облагане с косвени данъци 
при дейността им, извършвана с 
акцизни стоки 

събиране на информация за 
лица, отглеждащи, изкупуващи 
и/или обработващи суров тютюн 

2015  Размер на 
предотврате-
ните щети за 
бюджета под 
формата на 
митни сборо-
ве, ДДС и 
акциз – над 53 
млн. лв. 

Брой извършени 
проверки - 4854 

Брой образувани 
ревизионни про-
изводства на 
лицата, участвали 
в схеми за данъч-
ни измами с акциз 
и ДДС 

 

Брой извършени 
последващи про-
верки от АМ-942. 

 

Брой извършени 
проверки (на 
място и по доку-
менти) от НАП 

Брой образувани 
ревизионни про-
изводства на 
лицата, участвали 
в схеми за данъч-
ни измами с акциз 
и ДДС-49 от АМ 

 

АМ, НАП и 
МФ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Извършване 
на съвместни 
проверки с 
цел предотв-
ратяване и 
разкриване 
на данъчни 
нарушения и 
престъпле-
ния.  

Извършване 
на целеви 
проверки на 
лица, въвеж-
дащи на 
територията 
на страната 
смазочни и 
базови масла  

Съвместни 
проверки с 
НАП в обекти 
за съхранение 
и продажба 
на енергийни 
продукти 

Съвместни 
проверки с 
НАП, а при 
необходи-
мост и със 
съответните 
органи за 
контрол на 
МЗХ, на лица, 
отглеждащи, 
изкупуващи 
и/или обра-
ботващи 
суров тютюн. 

проверки с органите на НАП. 

В резултат на изпълнение на остана-
лите мерки и действия, през периода 
януари-март 2015 год. митническите 
органи извър-шиха 4845 проверки 
(общо по ЗАДС и ЗМ) и обезпечиха 
като доказателства (в хода на контро-
ла по реда на ЗАДС) и задържаха (в 
хода на контрола по ЗМ) следните 
количества акцизни стоки: 

- над 31,4 хил. литра вино; 

- над 27,3 хил. литра етилов алкохол 
(спирт) и високоалкохолни напитки; 

- над 9,427 млн. къса цигари; 

- над 1,3 хил. килограма тютюн; 

- над 78,4 хил. литра енергийни про-
дукти (предимно горива)  

Размерът на предотвратените щети за 
бюджета, изчислени при осреднени 
показатели на обезпечените като 
доказателства по ЗАДС акцизни стоки 
и задържаните акцизни стоки по ЗМ, е 
над 53 млн. лв. акциз. 

Брой образувани 
ревизионни про-
изводства от НАП 

Брой образувани 
досъдебни произ-
водства от разс-
ледващ митничес-
ки инспектор за 
престъпления с 
предмет акцизни 
стоки - 

 

 1-7.  

Управление 
на риска от 
неспазване 
на данъчното 
и осигури-
телното 
законодател-
ство 

Подобрява-
не на спаз-
ването на 
данъчното и 
осигурител-
но законо-
дателство 

Ежегодно 
изготвяне и 
изпълнение 
на Програма 
за спазване 
на законода-
телството и 
намаляване 
на нивата на 
риск, в т.ч. 
законови, 
контролни, 
комуникаци-
онни, образо-
вателни и др. 
мерки.  

Утвърждава-
не и изпълне-
ние на страте-
гия за управ-
ление на 
риска от 
неспазване на 
данъчното и 
осигурител-
ното законо-
дателство 

 

Вътрешни 
администра-
тивни актове 
на НАП 

2014 За периода ноември 2014 г. -януари 
2015 г.:  

Изготвена е и е утвърдена Програма 
за спазване на законодателството и 
намаляване на нивата на риск за 2015, 
в която са планирани мерките които 
ще бъдат предприети за третиране на 
рисковете от неспазване на данъчното 
и осигурително законодателство. 

В процес на разработване е стратегия 
за управление на риска от неспазване 
на данъчното и осигурителното зако-
нодателство. 

За 2014 г.:  

През 2014 г. обект на третиране от 
страна на НАП са били общо 13 конк-
ретни риска.  

 

Изпълнението на мярката про-
дължава, като през 2015 г. се 
предвижда:  

третиране на общо 20 риска, в 
т.ч. с контролни действия (реви-
зии, проверки, наблюдения) – 14 
риска; иницииране на законода-
телни промени за минимизиране 
негативното влияние на 4 конк-
ретни риска ; провеждане на 
образователни и медийни кам-
пании за преодоляване на 8 
риска ; разработване на проекти 
за третиране на 2 риска, органи-
зиране на срещи с браншови 
организации за обединяване 
усилията по справяне с 4 риска 

Разработване и внедряване на 
стратегия за управление на риска 
от неспазване на данъчното и 
осигурителното законодателство 
– срок 2015 г.  

постоя-
нен 
срок 

 Управление на 
рисковете на 
тактическо 
ниво (рискове-
те, проявява-
щи се по оп-
ределен на-
чин, при всич-
ки или много 
голяма група 
лица):  

Постигнатият 
ефект в резул-
тат на трети-
рането през 
последните 
7 г. е 159 млн. 
лв., което 
представлява 
намаление с 
25% от щетата, 
която би нас-
тъпила през 
2014 г. в слу-
чай, че риско-
вете не са 
третирани 
през предход-
ните периоди.  

Разликата в 
броя на риско-
вите лица в 
случай, че не 

Ръст на приходите 
в резултат на 
доброволно из-
пълнение. 

НАП (МФ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

бе извършвано 
третиране, и 
при отчитане 
на третиране-
то, е 48 хил. 
лица, което 
представлява 
27% от общия 
брой рискови 
лица, които 
биха същест-
вували през 
оценявания 
период в 
случай, че не 
бе извършено 
третиране. 

Управление на 
рисковете на 
оперативно 
ниво (конкре-
тизирана група 
лица):  

Постигнатият 
ефект в резул-
тат на трети-
рането през 
последните 
7 г. е 291 млн. 
лв., или 36% 
намаление на 
щетата през 
2014 г. в срав-
нение с щета-
та, която би 
настъпила 
през същия 
период в 
случай, че тези 
рискове не 
бяха третира-
ни. 

Разликата в 
броя на риско-
вите лица в 
случай, че не 
бе извършвано 
третиране, и 
при отчитане 
на третиране-
то, е 12 хил. 
лица, и предс-
тавляват 12% 
от общия брой 
рискови лица, 
които биха 
били активни 
през оценява-
ния период в 
случай, че не 
бе извършено 
третиране. 

Намаление на 
рисковото 
поведение. 

Намаляване на 
очакваните 
щети и броя на 
рисковите 
лица. 

 1-8.  

Електронни 

Подобрено 
обслужване 
и намалява-

Внедряване 
на нови и 
усъвършенст-

Вътрешни 
администра-
тивни актове 

2007 Внедрени са следните е-услуги: 

- Актуално състояние на данните, 

Предоставяне на нови услуги на 
НАП с ПИК и КЕП. 

постоя-
нен 

 Повишен дял 
на ползвае-
мост на е-

 Дял на електрон-
но подаване на 

НАП 
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услуги на 
НАП 

не на адми-
нистратив-
ната тежест 

ване на елек-
тронните 
услуги на 
НАП.  

Предоставяне 
на по-
детайлна и 
навременна 
информация 
на граждани-
те и бизнеса. 

на НАП, 
ЗНАП. ДОПК 

декларирани с Декларация 
обр.№1/обр.№5 по осигурител с 
КЕП и ПИК; 

- Актуално състояние на данните, 
декларирани с Декларация 
обр.№6/Заявление за разпределе-
ние на осигурителни вноски с КЕП и 
ПИК; 

- Усъвършенстване/актуализация на 
съществуващите е-услуги 

- Подаване на декларация по чл.50 
от ЗДДФЛ с ПИК .  

Предоставяне на нови услуги с ПИК за 
подаване на декларации, докумен-
ти и данни: 

- Подаване на осигурителни декла-
рации обр.1 и обр.6 

- Подаване на декларация по чл.55 
от ЗДДФЛ и чл.201 от ЗКПО.  

- Плащане на задължения към бю-
джета (данъци и осигурителни 
вноски) по електронен път, вкл. ин-
теграция с данъчно-осигурителната 
сметка (ДОС); 

Дял на електронните услуги на НАП 
през 2014 г.: 

ДДС-документи – 99,9% 

Декларации по ЗКПО – 56,77% 

Декларации по ЗДДФЛ – 13,58% 

Справки по чл.73 от ЗДДФЛ – 72% 

Декларации обр.6 – 93% 

Декларации обр.1 – 83,5% 

Уведомления по чл.62 и чл.123 от КТ – 
92% 

Въвеждане на ПИК на НАП за 
единен е-вход към услугите на 
държавната администрация  

Интернет сайта на НАП – единна 
точка за задължения за републи-
кански и местни данъци  

услугите-за 
2015 г.:  

ДДС-
документи – 
99,9% 

Декларации по 
ЗКПО – 63% 

Декларации по 
ЗДДФЛ – 18% 

Справки по 
чл.73 от 
ЗДДФЛ – 80% 

Декларации 
обр.6 – 80% 

Декларации 
обр.1 – 87% 

Уведомления 
по чл.62 и 
чл.123 от КТ – 
86% 

 

Намаляване 
разходите на 
задължените 
лица  

документи- 

 1-9. 

Оптимизира-
не на конт-
ролната 
дейност на 
НАП 

Подобрява-
не на да-
нъчната 
събирае-
мост.  

Намаляване 
на админис-
тративната 
тежест 

Оптимизира-
не и развитие 
на бизнес 
процесите и 
информаци-
онна система 
в контролната 
дейност на 
НАП  

Вътрешни 
администра-
тивни актове 
на НАП 

2015 За периода ноември 2014 г. -януари 
2015 г.:  

В процес на разработване е стратегия 
за развитие на контролната дейност 
на НАП. 

За 2014 г.: 

Разработена и внедрена в НАП ИС 
„Контрол“, позволяваща по-добра 
селекция, автоматизирани процеси по 
възлагане, извършване и управление 
на ревизиите/проверките; унифици-
ране на документи, значително огра-
ничаване на използване на хартиения 
документооборот и въвеждане на 
възможност за електронна комуника-
ция при изпълнение на контролните 
дейности – в рамките на администра-
цията и извън нея, вкл. връчването на 
документи на ЗЛ. 

През 2014 г. софтуерът за е-ревизии 
(ACL) в контролната дейност на НАП е 
използван в над 130 ревизии. 

ИСКГТ позволява по-прецизно насоч-
ване на проверки на лица и обекти с 
висок риск. Въведен е по-строг конт-
рол при подаването на електронни 
документи за доставка или получава-
не на горивото, вкл. по вид и количес-
тво. 

Разработване на стратегия за 
развитие на контролната дейност 
на НАП – срок 2015 г. 

Разширяване използването на 
електронни програмни продукти 
за анализ на бази данни при 
т.нар. е-ревизии осъществявани 
от НАП  

Засилване на контролните дейст-
вия на НАП, базирани на инфор-
мацията, получавана посредст-
вом дистанционната свързаност 
на фискалните устройства с НАП 
и внедрената ИС „Контрол на 
горивата“ 

Развитие и надграждане на ИС 
„Контрол”  

постоя-
нен 

 Разработена 
стратегия за 
развитие на 
контролната 
дейност на 
НАП. 

Увеличен брой 
електронни 
ревизии. 

Подобрена 
селекция. 

Електронна 
комуникация 
със задълже-
ните лица. 

 НАП 

Постепенно 
премахване 
на възмож-
ностите за 

2-1.  

Разглеждане 
от работната 

Устойчивост 
и адекват-
ност на 
пенсионната 

Изменение на 
чл. 69 от КСО  

ЗИД на КСО 

 

2014 В резултат от дейността на Работната 
група по усъвършенстване на пенси-
онния модел към МТСП, изготвен е 
Пакет от мерки за усъвършенстване на 

1. Изготвеният проект на Закон за 
изменение и допълнение на 
Кодекса за социално осигуряване 
е публикуван на сайта на Минис-

2015  1/ Ефективна 
възраст на 
пенсиониране 

1/ Дял на осигуря-
ващите без зако-
ново изискване за 
минимална въз-

МТСП 
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ранно 
пенсиони-
ране (СП2) 

група по 
усъвършенс-
тване на 
пенсионния 
модел и 
развитие на 
пенсионната 
система към 
министъра на 
труда и соци-
алната поли-
тика на вари-
ант за посте-
пенно огра-
ничаване на 
възможнос-
тите за ранно 
пенсионира-
не и въвеж-
дане на 
изискванията 
за възраст по 
чл.69 от КСО 

система пенсионния модел и развитие на 
пенсионната система. Изготвен е 
Законопроект за изменение на Кодек-
са за социално осигуряване, който е 
качен на сайта на МТСП и Министерс-
кия съвет Част от тези предложения са 
свързани с условията за пенсионира-
не, вкл. въвеждане на възраст за 
пенсиониране за лицата по чл. 69 от 
КСО, плавно повишаване на възрастта 
на работещите при условията на 
първа и втора категория труд и др. 
мерки свързани с ограничаване въз-
можностите за ранно пенсиониране. 

Работната група е приключила работа-
та си по обсъждането на всички пред-
ложения за промени в Кодекса за 
социално осигуряване в края на м. 
март 2015г. 

терството на труда и социалната 
политика и на Портала за общес-
твени консултации на Министер-
ския съвет за 

- обществено обсъждане на 
законопроекта в срок до 30 
април 2015 г.. 

2. Предстои съгласуване на зако-
нопроекта със социалните парт-
ньори и министерствата през м. 
май. и 

одобряването му от Министерс-
кия съвет и обсъждане и прие-
мане от Народното събрание до 
края на на м. юли 2015 г.. 

(промяна)- 

2/ Разходи за 
пенсии като % 
от БВП (про-
мяна) 

 

растта за пенсио-
ниране като % от 
общо осигурява-
щите 

2/Дял на осигуря-
ващите със зако-
ново изискване на 
възраст, което е 
под общите раз-
поредби за въз-
растта за пенсио-
ниране като % от 
общо осигурява-
щите 

Изравнява-
не на въз-
растта за 
пенсиони-
ране на 
мъжете и 
жените 
(СП2) 

2-2.  

Въвеждане 
на механи-
зъм за из-
равняване на 
възрастта за 
пенсионира-
не за рабо-
тещите при 
условията на 
трета катего-
рия труд  

Устойчивост 
и адекват-
ност на 
пенсионната 
система 

Промени в 
КСО за израв-
няване на 
възрастта на 
жени и мъже 
на 65г. след 
2021г. 

ЗИД на КСО 

 

 

 

 

 

 

 

2014 Разработени предложения за усувър-
шенстване на пенсионния модел и 
развитие на пенсионната система. 

Част от тези предложения са свързани 
с условията за пенсиониране, вкл. 
въвеждане на механизъм за изравня-
ване на възрастта за пенсиониране за 
работещите при условията на трета 
категория труд до 2037 г. , след което 
въвеждане на автоматичен механи-
зъм спрямо промените в продължи-
телността на живота.. 

Работната група е приключила работа-
та си по обсъждането на всички пред-
ложения за промени в Кодекса за 
социално осигуряване в края на м. 
март 2015г. 

1. Изготвеният проект на Закон за 
изменение и допълнение на 
Кодекса за социално осигуряване 
е публикуван на сайта на Минис-
терството на труда и социалната 
политика и на Портала за общес-
твени консултации на Министер-
ския съвет за обществено обсъж-
дане. 

2.Предстои съгласуване на зако-
нопроекта със социалните парт-
ньори и министерствата през м. 
май и одобряването му от Ми-
нистерския съвет и обсъждане и 
приемане от Народното събра-
ние до края на м. юли 2015 г. 

2015  1/ Ефективна 
възраст на 
пенсиониране 
при мъже 
(промяна) 

2/ Ефективна 
възраст на 
пенсиониране 
при жени 
(промяна) 

Разлика в законо-
установена въз-
раст за пенсиони-
ране между мъже-
те и жените- 

МТСП 

Обвързване 
на възраст-
та за пен-
сиониране 
с очаквана-
та продъл-
жителност 
на живота 

(СП2) 

2.3. 

Въвеждане 
на механи-
зъм за об-
вързване 
законоуста-
новената 
възраст за 
пенсионира-
не с очаква-
ната про-
дължител-
ност на жи-
вота в дъл-
госрочен 
план 

Устойчивост 
и адекват-
ност на 
пенсионната 
система  

Изменение на 
чл.68 от КСО 

ЗИД на КСО 2014 Разработени предложения за усувър-
шенстване на пенсионния модел и 
развитие на пенсионната система. 

Част от тези предложения са свързани 
с условията за пенсиониране, вкл. 
въвеждане на механизъм за изравня-
ване на възрастта за пенсиониране за 
работещите при условията на трета 
категория труд до 2037 г. , след което 
въвеждане на автоматичен механи-
зъм спрямо промените в продължи-
телността на живота. 

Планира се прилагането на този 
механизъм да започне след 
изравняване на възрастта за 
пенсиониране за мъжете и жени-
те на 65 г. през 2037 г., предви-
дено в изготвения от МТСП про-
ект на закон за изменение и 
допълнение на Кодекса за соци-
ално осигуряване. 

2015  1/Постепенно 
увеличаване 
на ефективна-
та възраст за 
пенсиониране 
на мъжете 
(промяна) 

2/ Постепенно 
увеличаване 
на ефективна-
та възраст за 
пенсиониране 
на жени (про-
мяна 

1/Обвързване на 
законоустановена-
та възраст за 
пенсиониране с 
очакваната про-
дължителност на 
живота 

МТСП 

Въвеждане 
на по-
строги 
критерии и 
процедури 
при отпус-
кане на 
пенсии за 
инвалид-
ност (СП2) 

2-4. 

Качество на 
медицинска-
та експертиза 

Устойчивост 
на публич-
ните финан-
си 

Разрешение 
лекари, чле-
нуващи в 
ТЕЛК и НЕЛК 
да упражня-
ват лечебна 
дейност 

Оптимизира-
не на пакета 
изследвания 
за целите на 
медицинската 
експертиза 
(въвеждане 
на 1 г. дав-

ЗИД на 
Закона за 
здравето 

ЗИД на 
Правилник а 
за устройст-
вото и орга-
низацията 
на работа на 
органите на 
медицинска 
експертиза 

ЗИД на 
Наредба за 
медицинска 

2013 Оптимизиран пакет изследвания за 
целите на медицинската експертиза 
декември 2013 г. 

Приети с ПМС промени в Наредбата за 
медицинската експертиза юли 2014 г. 

Извършени организационни действия 
за актуализиране на съставите на 
ТЕЛК; август – ноември 2014 г. 

Закриване на специализираните ТЕЛК 
- август 2014 г.  

Заповед № РД 02-51/16.03.2015 г. за 
създаване ва междуведомствена 
работна група за изготвяне на пред-
ложение за оптимизиране на модела 
на медицинска експертиза. В работна-

Съгласуване на новия модел на 
медицинска експертиза с широк 
кръг заинтересовани страни  

Промени в Закона за здравето 
относно медицинската експерти-
за  

Промени в поднормативните 
актове за медицинска експертиза  

2016 

 

 

2016 

В рамките на 
тригодишна-
та бюджетна 
прогноза  

1/ акрити 20 
специализи-
рани ТЕЛК  

2/намаляване 
на разходите 
на МЗ за ме-
дицинска 
експертиза -
5 382 054 лв. 

2014 г. 

1/Улеснен достъп 
до медицинска 
експертиза и 
намалено време 
за получаване на 
медицинска екс-
пертиза. Увеличен 
брой на структури-
те, които ще из-
вършват медицин-
ска експертиза, в 
съответствие с 
новия модел. До 
края на 2016 се 
очаква резултат. 

МЗ 
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ност) 

Премахване 
на специали-
зираните 
експертни 
лекарски 
комисии по 
белодробни, 
очни и психи-
атрични 
заболявания 

експертиза  

Изменение 
на Наредба-
та за основ-
ния пакет 
дейности 
(актуализа-
ция на 
приложения 
№6 и №7 

КСО 

та група са включени експерти от МЗ, 
МТСП, НОИ, НЕЛК, ТЕЛК, Национален 
съвет за интеграция на хората с ув-
реждания и други НПО. 

Разработен нов модел на медицинска 
експертиза 

 

Осигурява-
не на ефек-
тивно 
спрямо 
разходите 
предоста-
вяне на 
здравно 
обслужване 
(СП2) 
  

2-5.  

Контрол в 
ценообразу-
ването на 
лекарствата 

Подобрява-
не на достъ-
па на насе-
лението до 
здравните 
услуги  

Ясни правила 
за участници-
те на фарма-
цевтичния 
пазар 

Създаване на 
между-
институцио-
нално звено 
за координа-
ция на про-
верки на ИАЛ 
и РЗИ за 
преустановя-
ване на неза-
конни прак-
тики в лекарс-
твоснабдява-
нето 

Концепция 
за лекарст-
вена 
ти-
ка/проект/ 

Краткосроч-
ни мерки за 
оптимизи-
ране функ-
циониране-
то и подоб-
рение на 
контрола на 
здравната 
система 

 

 ЗИД на ЗЗО е приет от МС и гласуван 
от НС на първо четене на 19.03.2015 г. 

В съответствие с нормативно регла-
ментираната процедура по утвържда-
ване, МЗ е дало становище по 10 
изготвени фармако-терапевтични 
ръководства, постъпили в НСЦРЛП от 
националните консултанти по съот-
ветната медицинска специалност 

Публикуван за обществено обсъждане 
е проект на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 10 от 
2009 г. за условията и реда за 
заплащане на лекарствени продукти 
по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПМХ, на 
медицински изделия и на диетични 
храни за специални медицински цели, 
както и на лекарствени продукти за 
здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 
от ЗЗ, с който се предлага още един 
начин на предоставяне на отстъпки за 
лекарствени продукти за домашно 
лечение, заплащани напълно от НЗОК.  

Преглед и становище по проект на 
„Окончателен доклад с препоръки за 
реформиране на сектора на лекарст-
вените продукти в България“ на МБВР, 
финансиран по ОПТП.  

Гласуване на второ четене ЗИД 
на ЗЗО от НС  

В съответствие с нормативните 
изисквания е в ход процедура по 
утвърждаване на фармако-
терапевтични ръководства. 

 

Процедура по съгласуване, при-
емане от МС и обнародване в ДВ 
на проект на Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 
10 от 2009 г. 

 

Намаляване на цени на лекарст-
вени продукти от позитивния 
лекарствен списък  

Въвеждане на ефективно лекарс-
твено лечение чрез създаване на 
възможност за генерично замес-
тване на лекарствени продукти  

Въвеждане за механизъм на 
оценка на здравните технологии 
при прилагането на лекарствени-
те продукти  

 

2017   1/ оптимизи-
рани разходи 
на публични 
средства за 
лечение – 
реализирана 
икономия в 
размер на 
2 431 047 лв., 
което е 0,4 % 
от общия 
бюджет на 
НЗОК 

2/ 24 лекарст-
вени продукти 
с договорени 
отстъпки от 
НЗОК  

3/ 295 лекарс-
твени продук-
та са с нама-
лени цени  

 

1/ 10 броq изгот-
вени фармако-
терапевтични 
ръководства, 
които са на съгла-
сувателна проце-
дура 

2/ създадена 
структура за оцен-
ка на здравните 
технологии – 
промените в ЗЗО 
са гласувани на 
първо четене. С 
тях се създава 
структура за оцен-
ка на здравните 
технологии  

 

МЗ 

НЗОК  

 

2-6.  

Оптимизира-
не на спеш-
ната помощ 

Качество на 
здравните 
услуги 

Регламенти-
ране на взаи-
моотношени-
ята между 
спешните 
центрове и 
други лечеб-
ни заведения 

Специализа-
ция на рабо-
тещите в 
спешната 
помощ 

Подобряване 
на взаимоот-
ношения 
между НССП 
112 и спешна 
медицинска 
помощ 

Концепция 
за развитие 
на спешната 
медицинска 
помощ 
2014-2020 г. 

2014 Приемане на Концепция за развитие 
на спешната медицинска помощ в Р. 
България 2014 – 2020 г. (РМС № 789 от 
28.11.2014 г.)  

Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за при-
добиване на специалност в системата 
на здравеопазването, издадена от 
министъра на здравеопазването, обн., 
ДВ, бр. 7 от 27.01.2015 г. 

Изготвяне на оценка на потребностите 
от оборудване и ремонтни дейности 
на 35 обекта, които да се финансират 
по ОПРР 2014-2020  

Разработване на методика за субси-
диране на спешните отделения в 
болниците  

Разработена методика за увеличение 
на работните заплати в ЦСМП  

 

Разработване на: 

- методика за субсидиране на 
спешните отделения в болни-
ците 

- Наредба за Спешната меди-
цинска помощ 

Актуализация на Правилника за 
устройството и дейността на 
ЦСМП  

- Методика за изготвяне на карта 
на спешната медицинска по-
мощ  

- Приемане на медицински 
стандарт „Спешна медицинска 
помощ“  

- Създадена работна група за 
актуализацията на медицински 
стандарт „Спешна медицина“  

Изготвяне на оценка на потреб-
ностите от оборудване и ремонт-
ни дейности на останалите обек-
ти, които да се финансират по 
ОПРР 2014-2020  

2015 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

20% увели-
чение на 
трудовото 
възнаграж-
дение на 
работещите в 
ЦСМП – 16 
млн.лв. от 
държавния 
бюджет от 
2015 г.  

1/ Увеличение 
на заплатите 
на служители-
те в ЦСМП 
средно с 20 % - 
от 
01.01.2015 г. 

2/ Брой смър-
тни случаи на 
лица под и над 
65 г. на 100 
хил. души сред 
пациенти на 
спешна помощ 
(промяна)- 

 

1/Средно време за 
достиганe до 
дестинация на 
екип от спешната 
помощ 

2/Дял на забавени 
обслужвания от 
спешна помощ 
(т.е. забавяне с 
повече от 1 час) 

3/ Брой население 
с достъп до 30 
минута до струк-
тура с възможност 
за спешна диаг-
ностика, лечение и 
наблюдение до 24 
часа. (базова 
стойност - 3 
637 539, целева 
стойност - 7 
045 677) 

МЗ 

2-7.  

Обновяване 
и оборудване 
на регионал-
на здравна 
инфраструк-

Качество и 
достъп до 
здравните 
услуги  

Изгражда-
не/обновяван
е, оборудване 
и обзавежда-
не на обекти 
на здравната 
инфраструк-

Концепция 
за преструк-
туриране на 
болничната 
помощ  

 

2011 По ОПРР 2007-2013: Приключили 5 бр. 
договори за БФП за обновя-ване на 
общински лечебни заведения в градс-
ките агломерации – Свищов, Благоев-
град, Балчик, Хасково, Русе. 

Окончателно приемане на списък с 

Приключване на всички договори 
за БФП за обновяване на дър-
жавни и общински лечебни 
заведения по ОПРР 2007-2013 – 
общо 27 държавни и общински 
лечебни заведения. 

2023 Текуща стой-
ност на БФП 
за изпълня-
ваните към 
момента 
договори по 
ОПРР 2007-

По ОПРР 2014-
2020:  

1/ Брой насе-
ление с достъп 
до 30 минута 
до структура с 

1/Брой подпомог-
нати обекти на 
здравната инфрас-
труктура по ОПРР 
2007-2013 за 
отчетния период – 
5 бр.; 

МРРБ, МЗ 
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тура тура Концепция 
за развитие 
на системата 
за спешна 
медицинска 
помощ 

 

ОПРР 2007-
2013 

ОПРР 2014-
2020 

 

приоритетни обекти за финансиране 
по ОПРР 2014-2020, в съответствие с 
Националната здравна стратегия, 
Национална здравна карта, Концеп-
ция за преструктуриране на болнична-
та помощ, Концепция за развитие на 
системата за спешна медицинска 
помощ. 

Изпълнение на проекти за по-
добряване на обектите на здрав-
ната инфраструктура по ОПРР 
2014-2020. 

 

 

 

 

2013г. – 188.9 
млн. лв.  

ОПРР 2014-
2020 г. -163 
млн. лв. 

възможност за 
спешна диаг-
ностика, лече-
ние и наблю-
дение до 24 
часа. (базова 
стойност - 3 
637 539,  

целева стой-
ност - 7 
045 677) 

2/ Хоспитали-
зации годишно 
(базова стой-
ност - 2 
038 179 бр. и 
целева стой-
ност - 1 
925 448 бр.) 

2/ По ОПРР 2014-
2020: Население, 
обхванато от 
подобрена спешна 
медицинска по-
мощ (целева 
стойност - 7 245 
677 души) 

2-8. 

Подкрепа за 
държавни и 
общински 
лечебни 
заведения в 
по-малки и 
отдалечени 
населени 
места 

Достъп до 
качествени 
здравни 
услуги 

Субсидиране 
на 62 общин-
ски болници в 
отдалечени и 
труднодос-
тъпни места 

Актуализира-
не на меди-
цинските 
стандарти с 
цел облекча-
ване на изис-
кванията към 
кадрова и 
техническа 
обезпеченост 
и подобрява-
не достъпа до 
здравни 
грижи в мал-
ките населени 
места 

Методика 
на МЗ за 
субсидиране 
на лечебни 
заведения в 
малки и 
труднодос-
тъпни насе-
лени места 

2014 Ежемесечно субсидиране на общинс-
ки болници в отдалечени и трудно-
достъпни места 

Изготвена методика за 2015 г. за 
субсидиране на 62 общински болници 
в отдалечени и труднодостъпни места, 
вкл. за продължително лечение - 
февруари 2015 г. 

Актуализирани медицински стандар-
ти- декември 2014 г.; януари 2015 г.:  

- Акушерство и гинекология 

- Хирургия 

- Гастроентерология 

- Ревматология  

- Нервни болести  

Ежемесечно субсидиране на 
общински болници в отдалечени 
и труднодостъпни места, вкл. за 
продължително лечение  

 

2018  6 млн.лв. от 
държавния 
бюджет за 
2015 г.  

1/Брой обс-
лужвано насе-
ление от суб-
сидираните 
болници - 
1 542 127 души 

 

 

1/Размер на суб-
сидията, изплате-
на по методиката 
– 1,5 млн.лв за 
първо тримесечие 
на 2015 г. 

2/Брой променени 
медицински стан-
дарти - 5 

 

 

МЗ 

Ускоряване 
на оптими-
зирането 
на болнич-
ната мрежа 
(СП2) 

2-9.  

Регулиране 
разходването 
на обществен 
ресурс в 
зависимост 
от потреб-
ностите на 
населението 
от медицинс-
ки услуги 

Качество на 
здравните 
услуги и 
ефективно 
разходване 
на средства-
та  

Актуализация 
на Национал-
ната здравна 
карта - регу-
латорен 
инструмент 
на разходва-
нето на пуб-
лични средст-
ва 

Методика на 
НЗОК за 
сключване на 
договори с 
лечебни 
заведения 
според пот-
ребностите, 
определени в 
НЗК  

Актуализи-
рана нацио-
нална 
здравна 
карта 

ЗИД на ЗЛЗ 

2014 През 2014 г. е изготвена Методика за 
изготвяне на Национална здравна 
карта (критерии за потребности от 
лечебни заведения) - 

През 2014 г. е проведено пилотно 
прилагане на методиката в 13 области  

Създадена работна група, която изгот-
ви проект за изменение на ЗЛЗ с цел 
въвеждане на Национална здравна 
карта със задължителен характер. 

Разработване, приемане и въ-
веждане на ЗИД на ЗЛЗ за наци-
онална здравна карта със задъл-
жителен характер  

Разработване на Методика за 
изготвяне на Национална здрав-
на карта със задължителен ха-
рактер  

Изработване на карта на високо-
технологичните дейности 

Прилагане на задължителна 
национална здравна карта 

 

 

2017  1/ Ефективно 
разходване на 
публичния 
ресурс за 
здравеопазва-
не 

1/Брой болнични 
легла по видове- 

2/Брой ЛЗ за 
болнична помощ, 
които имат дого-
вор с НЗОК - 

МЗ 

НЗОК 

 

Подобря-
ване на 
ценообра-
зуването на 
услугите в 
областта на 
здравео-
пазването 
при обвър-
зване на 
финанси-

2-10.  

Стратегичес-
ко планиране 
във финанси-
рането на 
болнични 
дейности  

Качество на 
здравните 
услуги и 
ефективно 
разходване 
на средства-
та 

Замяна на 
модела за 
пасивно 
реимбурси-
ране с модел 
на финанси-
ране по ме-
тодология за 
стратегическо 
планиране 
(договаряне с 

ЗИД на ЗЗО 2014 ЗИД на ЗЗО е приет от МС и предло-
жен на НС на 28.01.2015 г.  

Изготвена е методика на НЗОК за 
остойностяване на медицинските 
дейности през 2015 г. 

Изготвена еметодика на МЗ за субси-
диране на преобразуваните държавни 
и общински лечебни заведения за 
2015 г.  

Преглед и становище по предвари-

Приемане от МС методика на 
НЗОК за остойностяване на ме-
дицинските дейности през 
2015 г.  

Приемане от МС методика на МЗ 
за субсидиране на преобразува-
ните държавни и общински 
лечебни заведения за 2015 г.  

Приемане на ЗИД на ЗЗО от НС. 

Връщане на договорното начало 

2016   1/ Икономия 
на финансов 
ресурс – зап-
лащане на 
медицински 
дейности от 
НЗОК съобраз-
но планирания 
бюджет 

2/ Изплатени 

1/ Брой хоспита-
лизации спрямо 
2014 г.  

 

МЗ 

НЗОК 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

рането на 
болниците 
с резулта-
тите (СП2)  

НЗОК) телния проект на доклад на Световна 
банка „Анализ на състоянието на 
финансирането на здравеопазването в 
България“, финансиран по ОПТП.  

Гласуван ЗИД на ЗЗО на първо четене 
в НС на 19.03.2015 г. 

 

 

при определянето на методиките 
за остойностяване и заплащане 
на медицинските дейности, 
обемите и цените на медицинс-
ките дейности, условията и реда 
за контрол по изпълнението на 
договорите между НЗОК и из-
пълнителните на медицинска 
помощ, както и по отношение на 
санкциите при неизпълнение на 
договорите.  

Гласуване на второ четене в НС 
на ЗИД на ЗЗО. 

Приета от МС методика на НЗОК 
за остойностяване на медицинс-
ките дейности през 2015 г.  

от НЗОК средс-
тва за болнич-
на помощ 
спрямо плани-
раните в бю-
джета. 

2-11.  

Засилване на 
контрола 
върху бол-
ничната 
помощ 

Качество на 
здравните 
услуги и 
ефективно 
разходване 
на средства-
та 

Създаване на 
механизъм за 
осъществява-
не на съвмес-
тни проверки 
за спазване 
на правила за 
добра меди-
цинска прак-
тика и утвър-
дените меди-
цински стан-
дарти  

ЗИД на ЗЗО 2014 ЗИД на ЗЗО е приет от МС и предло-
жен на НС на 28.01.2015 г.  

Промените предвиждат правна рег-
ламентация за извършване на съвмес-
тни проверки за спазване на правила-
та за добра медицинска практика, 
правилата за добра фармацевтична 
практика, правилата за добра практи-
ка и утвърдените медицински стан-
дарти за осъществяване на проверки 
от РЗОК, Изпълнителна агенция „Ме-
дицински одит“, регионалните здрав-
ни инспекции и съсловните организа-
ции на лекарите, на лекарите по ден-
тална медицина, на магистър – фар-
мацевтите и на медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицин-
ски специалисти, по предварителен 
ежегоден план, утвърден съвместно 
от НЗОК, „Изпълнителна агенция 
„Медицински одит“, съответните 
регионални здравни инспекции и 
съсловните организации.  

Гласуван ЗИД на ЗЗО на първо четене 
в НС на 19.03.2015 г. 

Приемане на ЗИД на ЗЗО от НС. 

Създаване на арбитражни коми-
сии 

Разработване на правила за 
съвместни проверки  

Планиране и извършване на 
проверки и анализ на резултати-
те от тях  

Гласуване ЗИД на ЗЗО на второ 
четене в НС. 

 

2016   1/Брой извър-
шени съвмест-
ни проверки - 

 

1/ Повишаване 
качеството на 
контрола върху 
изпълнителите на 
медицинска 
помощ.  

 

2/ Брой прекрате-
ни договори 
вследствие на 
некачествено 
изпълнение на 
здравни услуги 

МЗ 

НЗОК 

 

2-12.  

Контрол 
върху лекар-
ската практи-
ка 

Качество на 
здравните 
услуги и 
ефективно 
разходване 
на средства-
та 

Създаване на 
информацио-
нен масив за 
вида и броя 
договори на 
всеки лекар с 
НЗОК 

 2014 Създаден информационен масив за 
вида и броя договори на всеки лекар с 
НЗОК  

ЗИД на ЗЗО е приет от МС и предло-
жен на НС на 28.01.2015 г.  

Националната здравноосигурителна 
каса се задължава да извършва про-
учване на удовлетвореността на паци-
ентите от заплатените от нея здравни 
услуги. Предвижда се прекратяване на 
договор с изпълнител на медицинска 
помощ, при който се констатира сис-
темна неудовлетвореност от страна на 
пациентите, както и прекратяване на 
договор с изпълнител на медицинска 
помощ, който системно нарушава 
изискванията за качество на медицин-
ската помощ, предвидени в нацио-
налните рамкови договори. 

Гласуван ЗИД на ЗЗО на първо четене 
в НС на 19.03.2015 г. 

Приемане на ЗИД на ЗЗО от НС.  

Разработване на механизъм за 
оценка на удовлетвореността на 
пациентите 

Приемане на медицински стан-
дарт за индикатори за качество 
на медицинските дейности  

Изготвяне на Национална оценка 
на удовлетвореността на пациен-
тите 

Гласуване ЗИД на ЗЗО на второ 
четене в НС. 

2017  1/% на удов-
летворените 
пациенти от 
оказаната 
медицинска 
помощ  

1/Брой ЛЗ, при 
които е доказана 
системна неудов-
летвореност на 
пациентите  

2/Брой ЛЗ с конс-
татирани наруше-
ния на медицинс-
ки стандарт за 
индикатори за 
качество на меди-
цинските дейнос-
ти - 312 

3/Брой извършени 
проверки за из-
пълнение на 
медицински стан-
дарт за индикато-
ри за качество на 
медицинските 
дейности, извър-
шени от РЗИ – 
1350 и ИАМО- 657 

МЗ 

НЗОК 

 

Развиване 
на възмож-
ностите за 
извънбол-
нично 
лечение 
(СП2) 

2-13.  

Изнасяне на 
дейности от 
болничната 
помощ в 
извънбол-

Качество на 
здравните 
услуги и 
ефективно 
разходване 
на средства-
та 

Определяне 
на допълни-
телни дей-
ности, които 
ще бъдат 
изпълнявани 
в извънбол-

 2014 Гласуван ЗИД на ЗЗО на първо четене 
в НС на 19.03.2015 г. 

Изнесени дейности в извънболнична-
та помощ. 

Гласуване ЗИД на ЗЗО на второ 
четене в НС. 

Разработване на основния и 
допълнителния пакет, заплащани 
от НЗОК 

Преструктуриране на пакетите 

2016   1/% от общия 
бюджет на 
НЗОК на сред-
ствата за 
специализи-
рана извън-
болнична 

1/Съотношение на 
средствата за 
първична и специ-
ализирана извън-
болнична помощ 
(в динамика към 
предходната 

МЗ 

НЗОК  
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ничната  ничната 
помощ 

медицински дейности. Пакетът 
от медицински услуги, който 
заплаща НЗОК, се разделя на 
основен и допълнителен, като се 
дава възможност допълнителни-
ят пакет да се осигурява и чрез 
доброволно здравно осигурява-
не 

Регламентиране на конкретните 
медицински дейности, които ще 
се включват в пакетите с наредба 
на министъра на здравеопазва-
нето. 

помощ спрямо 
предходната 
година (2017г) 

година)  

 

2-14.  

Преразглеж-
дане на 
медицински-
те стандарти 
за болнична 
и извънбол-
нична помощ 

Качество на 
здравните 
услуги и 
ефективно 
разходване 
на средства-
та 

Извеждане на 
дейности от 
скъпострува-
щата болнич-
на помощ в 
извънбол-
ничната 
помощ чрез 
промени в 
медицински-
те стандарти 
и норматив-
ните актове 
по чл. 45 от 
ЗЗО 

Промени в 
Наредба 
№40 от 
2004 г. за 
определяне 
на основния 
пакет 
здравни 
дейности, 
гарантиран с 
бюджета на 
НЗОК 

ЗЗО 

Наредба № 
39 от 2004 г. 
за профи-
лактичните 
прегледи и 
диспансери-
зацията 

Наредби за 
медицинс-
ките стан-
дарти 

2014 Изготвени промени Наредба № 40 и 
Наредба № 39 от 2004 г. за определя-
не на основния пакет от здравни 
дейности, гарантиран от бюджета на 
НЗОК 

ЗИД на ЗЗО е приет от МС и гласуван 
на първо четене в НС на 19.03.2015 г.  

Актуализирани медицински стандар-
ти- декември 2014 г.; януари 2015 г.:  

- Акушерство и гинекология 

- Хирургия 

- Гастроентерология 

- Ревматология  

- Нервни болести  

 

Приемане наЗИД на ЗЗО от НС. на 
второ четене.  

Промяна на 5 медицински стан-
дарти  

2016  1/ Брoй хоспи-
тализации 
спрямо пред-
ходната годи-
на - намалява-
не на хоспита-
лизациите от 
2 107 150 за -
2013 г. на 
2 049 901 за 
2014 г. 

2/ Брой кли-
нични проце-
дури, прове-
дени в рамки-
те на престой 
до 12 часа –  

увеличаване 
на процедури-
те от 673 632 
за 2012 г. на 
897 582 за 
2013 г. и на 
945 457 за 
2014 г. 

1/Брой променени 
стандарти с про-
мени в извънбол-
ничния и болнич-
ния пакети - 5 

МЗ 

Разработ-
ване на 
система за 
мониторинг 
на изпъл-
нението в 
рамките на 
АЗ (СП3) 

3-1. 

Актуализира-
не на систе-
мата за мо-
ниторинг на 
изпълнение-
то на Агенци-
ята по зае-
тостта 

Подобрява-
не на ефи-
касността на 
АЗ 

Усъвършенст-
ване на сис-
темата за 
мониторинг 
изпълнението 
на дейностите 
на АЗ с цел 
по-добро 
насочване на 
активните 
мерки и 
програми за 
интеграция на 
най-
уязвимите 
групи на 
пазара на 
труда. 

Заповед № 
РД 01-679 от 
15.09.2014 г. 
на министъ-
ра на труда 
и социална-
та политика  

2014 Заключителен доклад от визитата 
през октомври на екипа за подкрепа и 
оценка с представители на ОСЗ на 
Австрия, Белгия, Германия и ЕК  

Извършен е преглед на текущото 
състояние на системата за наблюде-
ние на Агенцията по заетостта. В 
началото на 2015г. е утвърдена актуа-
лизирана „Методика за извършване 
на контролна дейност в системата на 
Агенция по заетостта”, в която показа-
телите за наблюдение са допълнени и 
актуализирани. 

Внедряване на цялостен механи-
зъм за проследяване на резулта-
тите и тенденциите от работата 
на Агенцията по заетостта на 
национално, регионално и мест-
но ниво. 

 

2015   Приета Система за 
мониторинг на 
изпълнението 

МТСП, АЗ 

 3-2.  

Интегриран 
подход за 
предоставяне 
на посредни-
чески услуги 
за заетост 

Подобрява-
не на пос-
реднически-
те услуги на 
АЗ 

Принцип на 
обслужване 
на „едно 
гише“ 

Изграждане 
на обществе-
ни информа-
ционни тер-
минали за 
предоставяне 
на електрон-
ни посредни-
чески услуги 

Провеждане 
на общи и 

РМС № 878 
от 
29.12.2002 г. 

2011 Към края на 2014г. всички ДБТ прила-
гат принцип на обслужване „едно 
гише”, в зависимост от възможностите 
на сградния фонд. 

Разработен е софтуер за работа на 
обществените информационни тер-
минали и за SMS известяване на пот-
ребителите на обществените инфор-
мационни терминали. Инсталирана е 
тестова среда и са проведени полеви 
тестове. 216 служители на АЗ са обу-
чени за работа с обществените терми-
нали. 

През 2014 г. са проведени 128ТБ. От 
тях 80 са общи, а 48 са специализира-

 

 

 

 

 

През 2015г. предстои да зарабо-
тят 108 обществени информаци-
онни терминали. 

През 2015 г. е предвидено да 
бъдат организирани 107 на брой 
трудови борси. 

 

 

2015  1/Брой регист-
рирани безра-
ботни лица 
започнали 
работа на 
първичния 
пазар на труда 
след получа-
ване на пос-
реднически 
услуги за 
заетост или 
участие в 
трудови борси; 

1/Брой проведени 
трудови борси. – 
107 за 2015 г.  

2/Брой въведени в 
експлоатация 
обществени ин-
формационни 
терминали.- 108 за 
2015 г. 

МТСП (АЗ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

специализи-
рани трудови 
борси  

Представяне 
на услуги от 
мениджъри 
на случай 
(case 
managers) 

Разкриване 
на нови изне-
сени работни 
места (ИРМ) 
към ДБТ 

Провеждане 
на обучения 
на служители 
в АЗ за по-
добряване 
обслужването 
на клиенти 

Въвеждане на 
„Ателиета за 
търсене на 
работа” към 
ДБТ. 

ни – 37 за младежи, като 28 от тях са 
във връзка с НПИЕГМ, 7 са за групите в 
неравностойно положение на пазара 
на труда-продължително безработни 
лица и лица над 50 г. възраст и 4 
борси са насочени към ромската 
общност. На борсите са присъствали 
общо 2 172 работодатели, обявили 13 
066 свободни работни места, към 
които интерес са проявили 20 179 
търсещи работа лица. Работа са за-
почнали 12 034 лица (за м. ХІ и ХІІ – 
1 235), като 8 323 от тях са регистри-
рани в ДБТ (за м. ХІ и ХІІ – 756). 

- Индивидуално консултирани са 582 
търсещи работа лица 

 

 

- Утвърдени нови 575 изнесени работ-
ни места за 2015г. 

- 735 групи и 4 146 участници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2015 г. броят на мениджъ-
рите на случай ще се увели с 21, 
като общият брой ще стане 31. 
Целта е във всяко бюро по труда 
в областен град да има назначен 
мениджър на случай.  

 3-3.  

Система за 
прогнозира-
не на пот-
ребностите 
на пазара на 
труда 

 

Активни 
политик на 
пазара на 
труда 
/Подобрява
не на пос-
реднически-
те услуги на 
Агенцията 
по заетостта 

Въвеждане на 
Национална 
система за 
проучване и 
прогнозиране 
на потребнос-
тите от ра-
ботна сила с 
определени 
характеристи-
ки 

Ежегодни 
проучвания 
сред работо-
дателите за 
идентифици-
ране на тех-
ните потреб-
ности от 
работна сила  

Планиране и 
организиране 
на обучения 
за безработни 
лица 

Заповед за 
КБ № РД01-
871/29,11,20
11 г. 

2012 Изготвен анализ на резултатите от 
проведеното от АЗ през периода юли-
август социологическо проучване на 
потребностите на работодателите от 
работна сила с определена квалифи-
кация. 

 

Проведено от АЗ проучване на 
потребностите на работодатели-
те от работна сила с определена 
квалификация за 2015 г. 

 

Публично представяне на доклад 
с прогнози за развитието на 
пазара на труда в България за 
2015 г. и обсъждане на резулта-
тите със заинтересованите стра-
ни.. 

2015  351 хил. лв. 1/ Намаляване 
равнището на 
продължител-
на безработи-
ца с 0,5 п.п.; 

2/ Намаляване 
равнището на 
младежка 
безработица 
(15-24 г.) до 24 
% през 2015 г. 

1/Относителен 
дял на регистри-
раните безработ-
ни лица включени 
в обучения в 
съответствие с 
идентифицирани-
те бъдещи пот-
ребности на рабо-
тодателите 

МТСП (АЗ) 

Разширя-
ване обхва-
та и ефек-
тивността 
на активни-
те политики 
по заетост-
та (СП3) 

3-4.  

Изпълнение 
на мерки от 
Националния 
план за из-
пълнение на 
Гаранцията 
за младежта 
за 2014-
2020 г. 

 

Активни 
политик на 
пазара на 
труда 
/Интегриран
е на младе-
жите на 
пазара на 
труда 

Включване в 
субсидирана 
заетост 

Включване в 
обучение 

Ефективно 
насочване на 
младежите на 
пазара на 
труда 

Национален 
план за 
изпълнение 
на Гаранци-
ята за мла-
дежта за 
2014-2020 г. 
приет с РМС 
от 18 де-
кември 
2013 г. 

Промени в 
ЗНЗ и КТ 

2013 През периода ноември-декември 
2014г. общо 7798 младежи до 29 
години са започнали работа на пър-
вичния пазар, по програми, насърчи-
телни мерки и схеми на ОП РЧР. Те 
представляват 24.2 % от всички започ-
нали работа безработни през този 
период. 

От тях по програми за заетост са за-
почнали работа 857 младежи, по 
мерки- 30 младежи, по схеми на ОП 
РЧР – 1195 младежи. В обучение по 
схеми на ОП РЧР са включени 998 
безработни младежи и 236 заети 
младежи. 

Реализиране на нови операции 
по ОП РЧР 2014-2020 г.  

 - Операция „Активни” 

 - Операция „Идентифициране на 
неактивни младежи“ 

 - Операция „Обучение и заетост 
за младите хора“ 

2017 145 млн. лв. 1/Намаляване 
равнището на 
младежка 
безработица 
(15-24 г.) до 24 
% през 2015 г.; 

 

2/Относителен 
дял на младе-
жите на въз-
раст 15-24 г., 
които не са в 
заетост, обра-
зование или 
обучение от 
общия брой 
младежи в 
същия възрас-

1Относителен дял 
на регистрираните 
безработни мла-
дежи (15-24 г.), 
които са включени 
в обучение или 
заетост от общия 
брой регистрира-
ни безработни 
младежи - 50% 

 

МТСП (АЗ) 
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тов интервал 
(NEET rate) - 
21%  

 3-4.1 

Схема "Мла-
дежка зае-
тост"  

Активни 
политик на 
пазара на 
труда 
/Интегриран
е на младе-
жите на 
пазара на 
труда 

Схемата цели 
да се повиши 
конкурентос-
пособността 
на младежите 
чрез осигуря-
ване на въз-
можност за 
стажуване 
или обучение 
по време на 
работа, което 
ще улесни 
прехода от 
образование 
към заетост и 
ще доведе до 
натрупване на 
професиона-
лен опит, 
необходим за 
заемане на 
свободни 
работни 
места, заяве-
ни от работо-
датели. 

ОП РЧР 
2014-2020 г.  

2014 - Проведена кореспонденция с Дого-
варящия орган - МТСП във връзка с 
първото заседание на Комитета за 
наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 
(през м. декември 2014 г.) относно 
взетите решения по одобряване на 
операцията и отразяването им в Дого-
вора за предоставяне на БФП; 

- Към изготвеното и подадено Проект-
но предложение към УО МТСП ( 
м.09/2014г), след отразяване на взе-
тите решения на КН, е подписан Дого-
вор за предоставяне на БФП – през м. 
01/2015 г; 

- Обобщен Регистър на подадените 
заявки от работодатели за разкриване 
на свободни работни места; 

 - Разработено Ръководство за работа 
по схемата и приложения към него; 

 - Разработени одитни пътеки; 

- Проведени работни срещи с ДО -
МТСП. 

- Събрани са заявки за работни места 
от работодателите. 

Операцията е в процес на изпъл-
нение от бенефициента Агенция 
по заетостта. Сключват се дого-
вори на АЗ с работодатели. 
Предстой наема на младежи от 
работодателите.  

 

2017 35 млн. лв.   1/Безработни 
лица до 29 г. 
включени в обу-
чение, заетост -
8000 

 

МТСП 

 3-4.2.  

Нова дейност 
в рамките на  

Компонент 
„Работа с 
неактивните 
лица” към 
Програма 
„Активиране 
на неактивни 
лица“  

 

 

Активни 
политик на 
пазара на 
труда 
/Интегриран
е на младе-
жите на 
пазара на 
труда 

Активиране и 
включване на 
пазара на 
труда на 
неактивни, в 
т.ч. обезку-
ражени мла-
дежи до 29 г., 
които не 
работят, не 
учат и не са 
регистрирани 
в дирекциите 
„Бюро по 
труда“, и на 
безработни 
лица, посред-
ством инди-
видуално и 
групово при-
лагане на 
инструменти 
и услуги за 
привличането 
и мотивира-
нето им да се 
регистрират в 
ДБТ и насър-
чаване на 
включването 
им в обуче-
ние, връщане 
в образова-
телната сис-
тема и/или 
заетост.  

Заповед на 
министъра 
на труда и 
социалната 
политика 
№ РД01/396 
от 
25.04.2008 г.
, изменена 
със Заповед 
№ РД01-4 от 
03.01.2014г. 

 

2015 Изпратени писма до 90 общини, които 
да потвърдят участие в програмата.  

Назначаване в общинските ад-
министрации на 100 безработни 
младежи, които ще работят за 
активиране на икономически 
неактивните млади хора 

 

2017 г.  647 000 лв. за 
заетост и 
обучение на 
100 младеж-
ки медиато-
ри. (за 
2015 г.) 

Заетост и 
обучение на 
100 младежки 
медиатори. (за 
2015 г.) 

Идентифициране 
на 4500 младежи, 
които не работят, 
не учат и не са 
регистрирани в 
ДБТ чрез осъщест-
вяване на контакт 
и съвместна рабо-
та с местни мла-
дежки организа-
ции, с висши и 
средни училища с 
НПО 

 

МТСП 

 3-5.  

Мерки и 
програми за 
заетост за 
лица на 
възраст над 

Устойчивост 
на пенсион-
ната система 

Осигуряване 
на заетост на 
безработни 
лица над 50 – 
годишна 
възраст по 
мерки и 

НПДЗ за 
2014 г, 
приет с РМС 
№ 52 от 21 
декември 
2013 г. 

НПДЗ 2015 г. 

2013 През 2014 г. : 

- по НП „Помощ за пенсиониране в 
нова заетост“ са включени 13 лица и 
са изразходвани средства в размер на 
111 928 лв.  

- по чл.55а от ЗНЗ в нова заетост са 

През 2015 г. е предвидено: 

- по НП Помощ за пенсиониране 
в заетост общо да се включат 209 
лица, от тях 200 – в нова заетост. 
Предвидени са средства в раз-
мер на 705 887 лв.  

  1/Повишаване 
равнище на 
заетост сред 
по-
възрастните 
(55г.-64г.) – 50 
% за 2015 г.  

1/Относителен 
дял на регистри-
рани безработни 
на възраст над 
50 г. включени в 
субсидирана 
заетост от общия 

МТСП (АЗ) 
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50 г. програми приет с РМС 
№14 от 
14.01.2014 г.  

 

включени 159 лица и са изразходвани 
средства в размер на 1 283 375 лв. 

През м.ноември-декември 2014г.: 

- по НП Помощ за пенсиониране са 
работили средно-месечно 12 лица и 
са изразходвани средства в размер на 
6 808 лв. 

- по чл. 55а средно-месечно са рабо-
тили 100 лица и са изразходвани 24 
410 лв. 

- по чл.55а от ЗНЗ в заетост общо 
да се включат 102 лица, от тях 
100 – в нова заетост. Предвидени 
са средства в размер на 249 591 
лв.  

 

 

 

брой регистрира-
ни безработни в 
същия възрастов 
интервал. 

 3-6.  

Подпомагане 
заетостта на 
младежи с 
трайни ув-
реждания 

Активни 
политики на 
пазара на 
труда 

Финансиране 
на проекти на 
младежи с 
трайни ув-
реждания до 
29 години 
стартиращи 
самостоятел-
на стопанска 
дейност 

Закон за 
интеграция 
на хора с 
увреждания 

2014 Към 31.12. 2014 г. са финансирани 3 
проекта за започване и развитие на 
самостоятелна стопанска дейност от 
лица с трайни увреждания до 29 г.; 

Предстои финансиране на нови 
проекти за стартиране на самос-
тоятелна стопанска дейност за 
хора с трайни увреждания, в това 
число и младежи до 29 г. през 
2015, 2016 и 2017 г. След про-
веждане на нови конкурси по 
програмите на АХУ. 

2018 2015 г. – 60 
000 лв. 

2016г.- 60 000 
лв. 

2017г.– 60 
000 лв. 

1/Дял на 
безработни 
младежи с 
трайни увреж-
дания до 29 
години реали-
зирани на 
пазара на 
труда-  

1/Брой младежи с 
трай-ни уврежда-
ния до 29 години 
реализирани на 
пазара на труда-3  

2/Брой младежи с 
трайни уврежда-
ния до 29 години 
стартирали самос-
тоятелна стопанс-
ка дейност -3 бр. 

АХУ 

3-7.  

Изготвяне на 
оценки за 
активната 
политика на 
пазара на 
труда 

Активни 
политики на 
пазара на 
труда 

Последваща 
оценка на 
всички прог-
рами и мерки 
за заетост на 
активната 
политика на 
пазара на 
труда. 

Заповед за 
КБ № РД01-
606/13,07,20
12 г.  

2013 Изготвен първи (встъпителен) и втори 
доклад (от избран с обществена по-
ръчка изпълнител) за изготвяне на 
последваща оценка на приноса на 
активната политика на пазара на труда 
за изменение на избрани показатели, 
характеризиращи икономическото и 
социалното развитие на страната за 
периода 2000-2011 г. 

Изготвяне на окончателен док-
лад с оценка на приноса на 
активната политика на пазара на 
труда за изменение на избрани 
показатели, характеризиращи 
икономическото и социалното 
развитие на страната за периода 
2000-2011 г. 

2015 296 хил. лв.  Проведени оценки 
на активната 
политика на паза-
ра на труда 

МТСП 

3-8.  

Целенасоче-
ни програми 
за безработ-
ни лица в 
неравнос-
тойно поло-
жение 

Активни 
политики на 
пазара на 
труда 

Стартиране на 
4 нови наци-
онални прог-
рами за ин-
теграция на 
пазара на 
труда на 
безработни 
лица в нерав-
ностойно 
положение в 
областта на 
опазване и 
развитие на 
културното 
историческо 
наследство, 
опазване на 
националния 
горски фонд, 
обучение на 
лица на соци-
ално подпо-
магане и 
обучение и 
заетост на 
имигранти 

Национална 
програма 
„Сигурност“. 

 

 

 

Нова „Прог-
рама за обу-
чение и зае-
тост на про-
дължително 
безработни 
лица“ 

НПДЗ за 
2014 г, 
приет с РМС 
№ 52 от 21 
декември 
2013 г. 

Национална 
програма 
„Активиране 
на неактив-
ните лица“ 

НПДЗ 2015 г. 
приет с РМС 
№14 от 
14.01.2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 През 2014 г.: 

- по НП „Активиране на неактивните 
лица“ в нова заетост са включени 7 
лица и са изразходвани средства в 
размер на 496 907 лв. 

- по НП „Възобновяване и опазване на 
българската гора" в нова заетост са 
включени 390 лица. Изразходваните 
средства са в размер на 635 821 лв. 

- по Програма за заетост и обучение 
на бежанци в нова заетост са включе-
ни 75 лица. Изразходваните средства 
са в размер на 107 701 лв. 

- по НП „Сигурност” в нова заетост са 
включени 4 942 лица. Изразходваните 
средства са в размер на 10 млн. лв. 

 

През периода ноември декември 
2014 г.: 

- по НП „Активиране на неактивните 
лица“ са работили средно-месечно 90 
лица. Изразходваните средства са в 
размер на 72 787 лв. 

- по НП "Възобновяване и опазване на 
българската гора" са работили средно-
месечно 37 лица. Изразходваните 
средства са в размер на 114 175 лв. 

- по Програма за заетост и обучение 
на бежанци са работили средно-
месечно 38 лица. Изразходваните 
средства са в размер на 27 983 лв. 

- по НП „Сигурност” са работили сред-
но-месечно 4 623 лица. Изразходва-
ните средства са в размер на 3 937 928 
лв. 

- Разработен окончателен вариант на 
програмата в рамките на създадена 

През 2015 г. е предвидено: 

- по НП „Активиране на неактив-
ните лица“ да се осигури заетост 
на общо 221 лица. Предвидени 
са средства в размер на 
1.3млн.лв.  

- по НП "Възобновяване и опаз-
ване на българската гора" да се 
осигури заетост на общо 200 
лица,. Предвидени са средства в 
размер на 962 950 лв.  

- по Програма за заетост и обуче-
ние на бежанци да се осигури 
заетост на общо 130 лица. Пред-
видени са средства в размер на 
442 054 лв.  

По Програма за обучение и 
заетост на продължително без-
работни лица ще се осигури 
обучение и заетост на 850 лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 млн. лв. 1/Намаляване 
равнището на 
безработица с 
x п.п- 

2/Намаляване 
равнището на 
продължител-
на безработи-
ца с x п.п.- 

1/ Дял на преми-
нали програма за 
заетост/обучение 
с устойчива зае-
тост на същото 
или друго място 
като % от всички 
безработни вклю-
чени в програма- 

2/ Относителен 
дял на средствата 
за активна поли-
тика на пазара на 
труда (ДБ) от БВП-  

МТСП 
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Осигуряване 
на заетост на 
продължи-
телно безра-
ботни лица, 
регистрирани 
в бюрата по 
труда. Пови-
шаване при-
годността за 
заетост на 
лицата, обект 
на Програма-
та, чрез 
включването 
им в обуче-
ния, водещи 
до повишава-
не на знания-
та и квалифи-
кацията.  

 

Национална 
програма 
„Клио“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № 
РД01-939 / 
23.12.2014 г. 

работна група.  

 

 

 

 

 

Проведена процедура за подбор на 
проекти по Националната програма  

 

 

 

Предстои одобрение на програ-
мата от Националният съвет за 
насърчаване на заетостта и ней-
ното утвърждаване от Министъ-
ра на труда и социалната полити-
ка.  

 

 

 

 

 

 

Провеждане на обучения и 
включване в заетост на лицата по 
програмата 

 

 

 

 

2017 

Повишава-
не ефек-
тивния 
обхват на 
обезщете-
нията за 
безработи-
ца и на 
социалното 
подпома-
гане и 
техните 
връзки с 
мерките за 
активизи-
ране (СП3) 

3-9.  

Ефективност 
на семейните 
помощи за 
деца 

Намаляване 
на бедност-
та 

 

Със Законоп-
роекта се 
цели подоб-
ряване на 
нормативната 
уредба в 
областта на 
подкрепата 
на децата и 
семействата, 
подобряване 
на ефектив-
ността и 
целенасоче-
ността на 
семейните 
помощи. 

ЗИД на 
Закона за 
семейни 
помощи за 
деца 

 

2014 Разработен проект на ЗИД на Закона 
за семейни помощи за деца.  

В периода 9-23 февруари 2015 г. бе 
проведено обществено обсъждане на 
проекта на ЗИД на Закона за семейни 
помощи за деца.  

През м. февруари 2015 г. бе проведе-
на съгласувателна процедура по реда 
на чл. 32 от УПМСНАА. 

Предстои внасянето на законоп-
роекта за разглеждане в МС. 

Промени в Правилника за прила-
гане на Закона за семейни по-
мощи за деца до 3 месеца след 
приемането на ЗИД на Закона за 
семейни помощи за деца-  

Постоя-
нен 
срок 

2015 г. – 568 
млн. лв.;  

2016 г. – 568 
млн. лв.; 

2017 г. – 568 
млн. лв. 

1/Дял на 
населението в 
риск от бед-
ност преди и 
след социални 
трансфери 
(промяна в 
разликата 
между двете)- 
20.8 п.п за 
2013 г. 

 

1/ Дял на обхвана-
тите от социални 
трансфери лица (% 
от лицата в риск от 
бедност)- 21% 
(относителен дял 
на бедните) 

МТСП 

3-10.  

Гарантиране 
на социална 
защита на 
уязвимите 
групи от 
населението  

Намаляване 
на бедност-
та 

 

Осигуряване 
на социална 
защита на 
най-
нискодоход-
ните и риско-
ви групи от 
населението 
чрез предос-
тавяне на 
социални 
помощи 

Подобряване 
на адекват-
ността на 
социалните 
плащания в 
зависимост от 
нуждите за 
по-добро 
качество на 
живот на най-
уязвимите 
групи в об-
ществото 

Закон за 
социално 
подпомага-
не и Пра-
вилника за 
прилагане 
на Закона за 
социално 
подпомага-
не 

2013 Към 31.12.2014 г. по Програма “Пре-
доставяне на социални помощи при 
прилагане на диференциран подход” 
са подпомогнати общо 70 556 лица и 
семейства с месечни, целеви и еднок-
ратни помощи.  

Към 30.11.2014 г. средномесечния 
брой безработни лица, подпомагани 
по реда на чл.9 от ППЗСП е 56 067 
лица. 

Общият брой безработни, които са 
били обект на подпомагане по чл.9 от 
ППЗСП и включени в Национална 
програма "От социални помощи към 
осигуряване на заетост" е 17 758 лица. 

Броят на лицата и семействата, отпад-
нали от месечно подпома-гане по чл.9 
от ППЗСП след включването им в 
Националната програма е 13 266. 

От приема на молби-декларации за 
новия отоплителен сезон 2014/2015 г. 
са отпуснати целеви помощи на 254 
998 брой случаи, за които към 
31.12.2014 г. са изплатени 36 млн.лв. 

От началото на 2015 г. до края на 
месец март по реда на ППЗСП, с 
еднократни, целеви и месечни 
социални помощи в страната са 
подпомогнати общо 55 744 лица и 

През 2015 г. предстои обсъждане 
с всички заинтересовани страни, 
какви конкретни мерки могат да 
бъдат приложени за насърчаване 
на трудовата заетост на безра-
ботните лица в трудоспособна 
възраст като се търси възмож-
ност за социалното им включва-
не и осигуряване на заетост. 

Целта е да се намали броя на 
пасивните потребители на соци-
ални помощи и създаване на 
възможност за пренасочване на 
ресурсите към хората, които имат 
най-голяма нужда от тях. 

Посто-
янен 
срок 

Размер при 
база за 
2014 г.- 148 
млн.лв.; 

1. Месечни 
помощи - 
52.5млн. лв.; 

2. Еднократ-
ни помощи – 
2 млн. лв.; 

3. Целеви 
помощи за 
наеми - 100 
000 лв.; 

4. Целеви 
помощи за 
отопление – 
Наредба 5 – 
91.4млн.лв.; 

5. Помощи за 
диагностика 
и болнично 
лечение на 
социално 
слаби лица – 
ПМС 17/2007 

2.5млн.лв. 

Източници на 
финанси-

1/Увеличаване 
на трудовата 
заетост на 
подпомагани-
те трайно 
безработни 
лица в трудос-
пособна въз-
раст; 

2/Осигуряване 
на отопление 
през зимния 
период на 
хората в най-
тежко социал-
но положение 

3/Дял на 
населението в 
риск от бед-
ност преди и 
след социални 
трансфе-
ри(промяна в 
разликата 
между двете)- 

1/Брой подпомог-
нати лица и се-
мейства по реда 
на ППЗСП с еднок-
ратни, целеви и 
месечни социални 
помощи  

2/Брой подпомог-
нати лица и се-
мейства с месечни 
помощи по реда 
на чл. 9 от ППЗСП  

3/Еднократни 
помощи, отпусна-
ти по реда на 
ППЗСП (чл. 16, 16а 
и чл. 17 от ППЗСП)- 

4/Целеви по-мощи 
за наем на общин-
ско жилище- 

5/Брой издадени 
заповеди за отпус-
кане на целева 
помощ за отопле-
ние -- 

 

МТСП 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

семейства. Изплатената сума е 14 394 
544 лeва 

ране на 
мярката 

Държавния 
бюджет 

СП 3 - 
Извършва-
не на ши-
рокообхва-
тен преглед 
на мини-
малните 
осигури-
телни 
прагове 

3-11.  

Изследване 
относно 
влиянието на 
минималните 
осигурителни 
прагове 
върху зае-
тостта 

Намаляване 
на пречките 
пред наема-
нето на труд 

Провеждане 
на изследва-
не на ефекта 
на системата 
на минимал-
ните осигури-
телни прагове 
върху зае-
тостта по 
региони, 
икономичес-
ки дейности  

НПДЗ 2013 г. 2013 Проведено/приключило национално 
представително изследване. 

    1/Доклад с резул-
тати от проведе-
ното изследване и 
изводи  

 

МТСП 

 3-12.  

Усъвършенс-
тване на 
механизма за 
определяне 
на МОД 

 

Намаляване 
на пречките 
при наема-
нето на 
нискоква-
лифици-
рани лица 

Преглед и 
предложения 
за усъвър-
шенстване на 
механизма за 
определяне 
на МОД 

Заповед на 
министъра 
на труда и 
социалната 
политика  

2015 Подготовка на доклад с анализ на 
механизма на договаряне между 
социалните партньори. 

Представяне на доклада на 
социалните партньори  

 Провеждане на срещи между 
представителите на МТСП и 
браншовите структури-преки 
участници в договарянето 

Подготовка на доклад с пред-
ложения 

2015   1/Усъвършенстван 
механизма за 
определяне на 
МОД 

 

МТСП 

Изготвяне 
на проз-
рачни 
насоки за 
изменение 
на законо-
установе-
ния размер 
на МРЗ 
(СП3) 

3-13. 

Да изготви 
след консул-
тации със 
социалните 
партньори 
насоки за 
измеизмене-
ние на зако-
ноустанове-
ния размер 
на минимал-
ната работна 
заплата.  

Усъвършен-
стване на 
политиката 
по доходите 
от труд 

Консултиране 
за изготвяне 
на насоки за 
актуализира-
не на МРЗ  

 

  

Заповед на 
министъра 
на труда и 
социалната 
политика 

2015 Подготвени са доклад и писмо до 
заинтересованите министерства и 
НПО за сформиране на работна група 

Разработване и приемане на 
проект на план за действие на 
работната група 

 Изготвяне на информационни 
материали, анализи и проучване 
на добри практики. 

2015   2/Изготвени насо-
ки (критерии) за 
актуализиране на 
МРЗ 

МТСП 

Подобря-
ване дос-
тъпността и 
ефектив-
ността на 
социалните 
услуги и 
трансфери 
за деца и 
възрастни 
хора (СП3) 

3-14. 

Интегрирани 
услуги за 
ранно детско 
развитие 

Намаляване 
на бедност-
та и на 
социалното 
изключване 
при децата 

Изпълнение 
на Проекта за 
социално 
включване 
(ПСВ) 

Заемно 
споразуме-
ние (Проект 
за социално 
включване) 
между РБ и 
МБВР, под-
писано на 
18.11. 
2008 г. (Заем 
№ 7612 BG) 
и ратифици-
рано със 
закон пос-
ледно изме-
нение от 42-
ро НС (Обн., 
ДВ, бр. 98 от 
12.11.2013 г.
) 

2011 Към 31.03.2015 г. са приключили 
всички 87 договора за извършване на 
СМР на стойност 35,6 млн. лв. 

Към 31.03.2015 г. са въведени в експ-
лоатация яслени и градински групи с 
нови 1 415 места в 23 общини  

Предоставена е услугата „Допълни-
телна подготовка за равен старт в 
училище” на 700 деца в 30 общини. 

Стартирана е услугата „Здравна кон-
султация за деца” в 36 общини, като 
услугата е предоставена на над 6 000 
деца. 

Предоставяне на услуги за ранно 
детско развитие от общините 
бенефициенти 

2015.  1/Дял на 
децата в риск 
от бедност или 
социално 
изключване (% 
от население-
то на възраст 
0-17 г.) (про-
мяна)- 51.5%  

1/ Брой деца с 
достъп до интег-
рирани услуги за 
ранно детско 
развитие 

Текуща стойност: 9 
000 деца 

Целева стойност: 
30 хил. деца в 66 
общини  

2/ Равен старт 
през първите 
седем години на 
деца от уязвими 
групи 

Текуща стойност: 
700 деца 

Целева стойност: 
1 400 деца 

МТСП 

 3-15.  

Деинститу-
ционализа-
ция на гри-
жата за деца 

Намаляване 
на бедност-
та и на 
социалното 
изключване 
при децата 

Регионална 
социална 
инфраструк-
тура за деца  

Предоставяне 
на качествени 
и насочени 
към потреб-
ностите на 
всяко дете 
услуги  

Национална 
стратегия 
„Визия за 
деинсти-
туционали-
зация на 
децата в 
Република 
България” и 
Плана за 
действие 

2010 През 2014 г. са открити 33 нови соци-
ални услуги за деца, предоставяни в 
общността, в т.ч. от резидентен тип. 

 

През 2014 г. са закрити 8 (6 ДДЛРГ и 2 
ДДУИ) специализирани институции за 
деца. Oт началото на 2015 г. са закри-
ти още 8 специализирани институции 
за деца. 

 

Прилагане в национален мащаб 
на нов подход за предоставяне 
на услугата „приемна грижа”; 
децентрализиране на услугата 
„приемна грижа”; разработване 
и въвеждане на единен финан-
сов стандарт за услугата. 

 

 

 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

Текуща стой-
ност на БФП 
за изпълня-
ваните в 
момента 
проекти по 
ОПРР 2007-
2013 – 30 
млн. лв. 

Ресурс по 
ОПРР 2014-

1/Дял на 
децата в риск 
от бедност (% 
от население-
то на възраст 
0-17 г.) (про-
мяна)- 28.4% 

2/ Дял на 
лицата, живе-
ещи в дома-
кинства с 

1/ Нарастване на 
броя на услугите 
за деца 

Текуща стойност: 
417 (към 
28.02.2015 г.) 

Целева стойност: 
512 (2017г.) 

2/ Закриване на 
съществуващите 

МТСП, МЗ, 
МРРБ, ДАЗД, 
АСП 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Превенция на 
насилието и 
отпадане от 
училище, 
реинтеграция 
на деца 

Консултиране 
и подкрепа на 
семейства в 
риск, оценя-
ване, обуче-
ние и подк-
репа на при-
емни родите-
ли и осинови-
тели 

към нея  

ОПРР 2007-
2013 

ОПРР 2014-
2020 

Закон за 
закрила на 
детето (ЗЗД) 

В резултат на изпълнението на конк-
ретни мерки и дейности по превен-
ция, реинтеграция, настаняване при 
близки и роднини, приемни семейст-
ва и осиновяване, се очертава трайна 
тенденция на намаляване на децата в 
специализираните институции и оси-
гуряване на условия за отглеждането 
им в семейна и близка до семейната 
среда. Общият брой случаи по пре-
венция на изоставянето, по които се 
работи към м. февруари 2015 г., е 4 
333, от които от началото на годината 
до края на м. февруари 2015 г. успеш-
но приключили са 594. Общият брой 
случаи по реинтеграция на изоставя-
нето, по които се работи към м. фев-
руари 2015 г., е 2 018, от които от 
началото годината до края на м. фев-
руари 2015 г. успешно приключили са 
175. За същия период са осиновени 97 
деца при условията на пълно осино-
вяване. Към края на м. февруари 
2015 г. общият брой на деца-та, наста-
нени в семейства на близки и роднини 
е 6 716. Към същия период 2 293 деца 
са настанени в приемни семейства 
(130 деца са настанени в доброволни 
приемни семейст-ва и 2 163 деца са 
настанени в професионални приемни 
семейства), като общият брой на 
утвърдените приемни семейства е 2 
340 (88 доброволни и 2 252 професи-
онални приемни семейства). 

Предстои уточняване и одобряване на 
ресурса по ОПРР 2014-2020, насочен 
към Деинституционализация на гри-
жата за деца. 

 

Предстои приоритизация на обектите, 
които да бъдат финансирани през 
периода 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно Национална стратегия 
„Визия за деинституционализа-
ция на децата в Република Бъл-
гария”, мярката, свързана със 
закриване на СИ ще се изпълнява 
до 2025 г. 

 

Приключване на проекти по 
ОПРР 2007-2013. 

 

Предстои стартиране на изпъл-
нението на проекти по ОПРР 
2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2023 

2020, Прио-
ритетна ос 
„Регионална 
социална 
инфраструк-
тура“ – 50 
млн. евро 

нисък интен-
зитет на ико-
номичес-ка 
активност (% 
от 0-59 г.) -
11.6% 

3/По ОПРР 
2014-2020: Дял 
на мо-
дернизира-
ната социал-на 
инфраст-
руктура в 
процеса на 
деинститу-
ционализа-
ция.на услуги 
за деца и 
възрастни хора 
(базова стой-
ност 10,61% и 
целева стой-
ност - 24,16%) 

 

специализирани 
институции за 
деца 

Текуща стойност: 
65 без включени 
29 ДМСГД (към 
28.02.2015 г.) 

Целева стойност: 
30 (2020 г.) 

3/ Деца, използ-
ващи услуги в 
общността  

Текуща стойност: 
11 092 деца и 
техните семейства 
ползват социални 
услуги в общност-
та 

4/ Брой подкрепе-
ни по ОПРР 2014-
2020 заведения на 
социалната инф-
раструктура в 
процеса на деинс-
титуционализация 
на грижата за деца 
и възрастни хора 
(целева стойност – 
138 бр.) 

5/По ОПРР 2014-
2020: Грижи за 
децата и образо-
вание: Капацитет 
на подпомогната-
та инфраструктура, 
предназначена за 
грижи за децата 
или образование – 
целева стойност 
408 лица. 

 3-16. 

Развитие на 
мрежа от 
услуги за 
дългосрочна 
грижа 

Намаляване 
на бедност-
та и насър-
чаване на 
социалното 
включване 
при възрас-
тните 

Премахване 
на институци-
оналния 
модел на 
грижа за 
възрастни 
хора и хора с 
увреждания 

Развитие на 
между-
секторните 
услуги за 
социално 
включване 

Регионална 
инфраструк-
тура за пре-
доставяне на 
услуги в 
общността 

Национална 
стратегия за 
дългосрочна 
грижа и 
план за 
действие  

 

ОП РЧР 
2014-2020 

 

ОПРР 2014-
2020 

 

ЗСП 

 

2013 Към края на февруари 2015 г. функци-
онират 203 социални услуги в общ-
ността за възрастни хора и хора с 
увреждания, като капацитетът на 
услугите е 5 958 места, а заетите са 6 
188; 248 услуги от резидентен тип за 
възрастни хора и хора с увреждания, с 
общ капацитет 2 982 места, от които 
заети са 2 812 места. 

АСП чрез Проект „Развитие на систе-
мата за планиране и предоставяне на 
социални услуги”, финансиран по ОП 
РЧР 2007-2013 г., разработва инстру-
мент за оценка на специализираните 
институции. 

Увеличени стандартите за социалните 
услуги, делегирани от държавата 
дейности (РМС № 801 от 
03.12.2014 г.). 

Разработване на План за дейст-
вие за изпълнение на Национал-
ната стратегия за дългосрочна 
грижа –2015 -2016 г.  

Анализ на състоянието на специ-
ализираните институции за въз-
растни хора, за хора с психични 
разстройства, за хора с физичес-
ки увреждания и сетивни нару-
шения, за хора с деменция, за 
хора с умствена изостаналост и 
за стари хора – 2015 г. 

Разкриване на нови социални 
услуги в общността и услуги от 
резидентен тип за възрастни 
хора и хора с увреждания – с 
постоянен срок. 

В рамките на ОП РЧР 2014 – 2020 
стартира операция „Нови Алтер-
нативи” (с конкретен бенефици-
ент АСП), която надгражда мер-
ки, финансирани по ОП РЧР 2007-
2013 г., като прилага нов широ-
коспектърен подход за децент-
рализирано предоставяне на 
услугата „личен асистент” на 
общинско ниво. Целта на опера-
цията е подобряване на достъпа 
на хора с увреждания и хора над 
65 г. в невъзможност за самообс-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

Индикатив-
ната стой-
ност на опе-
рация „Нови 
алтернати-
ви” е 65 млн. 
лв. 

Ресурс по 
ОПРР 2014-
2020, Прио-
ритетна ос 
„Регионална 
социална 
инфраструк-
тура“ – 50 
млн. евро 

1/ Дял на 
населението 
на възраст 
65+в риск от 
бедност (% от 
населението 
на възраст 
65+ г.)(промян
а)- 27.9% 

 

1/Нарастване на 
броя на социални-
те услуги в общ-
ността за възраст-
ни хора и хора с 
увреждания 

Текуща стойност: 
451 

Целева стойност: 
512 (2017 г.) 

2/ Брой подкре-
пени по ОПРР 
2014-2020 заве-
дения на социал-
ната инфраструк-
тура в процеса на 
деинституциона-
лизация на гри-
жата за деца и 
възрастни хора 
(целева стойност – 
138 бр.) 

 

МТСП, 
МРРБ,,МЗ,АС
П 
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лужване до услуги за социално 
включване и здравеопазване. 

Предстои приоритизация на 
обектите за финансиране по 
ОПРР 2014-2020 

Предстои изпълнение на проекти 
за подкрепа на заведения на 
социалната инфраструктура в 
процеса на деинституциона-
лизация на грижата за възраст-ни 
хора по ОПРР 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

 3-17.  

Разработване 
на Закон за 
социалните 
услуги 

Намаляване 
на бедност-
та и насър-
чаване на 
социалното 
включване 

 

Подобряване 
на планира-
нето, управ-
лението, 
финансиране-
то, качеството 
и 

ефективност-
та на социал-
ните услуги, 
както и 

на 

условията за 
предоставяне 
от частни 

доставчици. 

ЗСУ 2014 През м. април 2015 г. са изпратени 
писма до всички заинтересовани 
страни за сформиране на работна 
група за разработване на Закон за 
социалните услуги. Към момента 
постъпват номинации за участие в 
работната група и предстои издаване-
то на заповед за дейността й. 

Разработване на проект на Закон 
за социални услуги. 

2016   1/ Дял на 
населението 
на възраст 
65+в риск от 
бедност (% от 
населението 
на възраст 
65+ г.)(промян
а)- 27.9% 

2/ Дял на 
децата в риск 
от бедност или 
социално 
изключване (% 
от население-
то на възраст 
0-
17 г.)(промяна)
- 51.5% 

Разработен закон-
проект 

Текуща стойност – 
0 

Целева стойност – 
1 

 

МТСП 

 3-18.  

Подобряване 
на достъпа 
до социални 
услуги 

Намаля-ване 
на бедност-
та и насър-
ча-ване на 
социал-ното 
включ-ване 

Гарантиране 
на правата на 
потребители-
те и участието 
им в процеса 
на предоста-
вяне на соци-
ални услуги, 
както и об-
лекчаване на 
администра-
тивната и 
регулаторна 
тежест при 
предоставя-
нето на соци-
ални услуги от 
частни дос-
тавчици. 

ЗИД на 
Закона за 
социално 
подпомага-
не 

 

2014  Подготвен ЗИД на Закона за социално 
подпомагане. 

 

 

Към настоящия момент законоп-
роектът е представен на ръко-
водството на МТСП и предстои 
провеждане на обществено 
обсъждане  

Промени в Правилника на Закона 
за социално подпомагане до 6 
месеца след приемането на ЗИД 
на Закона за социално подпома-
гане. 

2015  1/ Дял на 
населението 
на възраст 
65+в риск от 
бедност (% от 
населението 
на възраст 
65+ г.)(промян
а)- 27.9% 

2/ Дял на 
децата в риск 
от бедност или 
социално 
изключване (% 
от население-
то на възраст 
0-
17 г.)(промяна)
- 51.5% 

Разработен за-
конпроект 

Текуща стойност – 
0 

Целева стойност – 
1  

МТСП 

 3-19.  

Изпълнение 
на стратегия-
та за намаля-
ване на 
бедността и 
насърчаване 
на социално-
то включване 
2020 

Намаляване 
на бедност-
та и насър-
чаване на 
социалното 
включване 

Разработване 
на План за 
действие за 
изпълнение 
на стратегия-
та  

Национална 
стратегия за 
намаляване 
на бедност-
та и насър-
чаване на 
социалното 
включване 
2020 

2015 Със Заповед № РД01-244 от 
21.03.2015 г. на заместник министър-
председателя и министър на труда и 
социалната политика бе създадена 
работна група за разработване на 
проект на План за действие за изпъл-
нение на Националната стратегия за 
намаляване на бедността и насърча-
ване на социалното включване 2020. 
Предстои провеждането на първо 
заседание на работната група в края 
на м. април 2015 г.  

Към края на февруари 2015 г. социал-
ните услуги в общността за деца и 
възрастни хора са 868, докато техният 
брой към края на м. януари 2014 г е 
бил 792, което представлява увеличе-
ние с 76 социални услуги.  

Към края на февруари 2015 г. броят на 
специализираните институции за деца 
е 65 (без включени 29 ДМСГД, които 
се управляват от Министерство на 

Разработване на проект на План 
за действие за изпълнение на 
Национална стратегия за нама-
ляване на бедността и насърча-
ване на социалното включване 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015   1/ Дял на 
лицата живе-
ещи в риск от 
бедност като % 
от население-
то-21% 

2/ Дял на 
лицата, живе-
ещи в дома-
кинства с 
нисък интен-
зитет на ико-
номическа 
активност (% 
от 0-59 г.)- 
11.6% 

3/ Напредък 
по изпълнени-
ето на Нацио-
налната цел за 
намаляване на 
броя на живе-

 МТСП 
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здравеопазването) , като техният брой 
е намалял с 8 институции от начално-
то на 2015 г.  

ещите в бед-
ност с 260 000 
до 2020 г. и 
четирите 
подцели към 
нея.-  

 3-20.  

Изпълнение 
на стратегия-
та за интег-
риране на 
ромите по 
приоритетни 
области 

Намаляване 
на бедност-
та и насър-
чаване на 
социалното 
включване 

Подобрява-
не предла-
гането на 
труд 

Разработване 
и изпълнение 
на пан за 
действие по 
стратегията и 
общински 
планове за 
действие за 
втория пери-
од до 2020 г. 

 

Подобряване 
на координа-
ционния 
механизъм и 
мониторинга 
на изпълне-
ние на страте-
гията  

Национална 
стратегия на 
Република 
България за 
интегриране 
на ромите 
2012-2020 г. 

(НСРБИР) 

План за 
действие за 
изпълнение 
на НСРБИР 
до 2020 

2012 Изготвяне на втората фаза на План за 
действие за изпълнение на НСРБИР за 
периода 2015-2020  

 

Изпълнение на 28 областни стратегии. 
Изготвяне и приемане на общинските 
планове за действие 2015-2017 г.  

Проект по ОПРЧР 2014-2020 „Разра-
ботване и внедряване на Система за 
мониторинг, оценка и контрол за 
изпълнение на Националната страте-
гия на Република България за интег-
риране на ромите 2012-2020“  

 

 

Подготовка на Мониторингов доклад 
за изпълнението на НСРБИР за 2014 г. 

 

Приемане на План за действие 
по изпълнение на НСРБИР 2015-
2020 

 

Приемане на общински планове 
за действие 2015-2017 

 

Изпълнение на проекта  

 

 

 

 

 

 

 

Изготвен Мониторингов доклад 
за 2014 – въз основа на инфор-
мация, подадена от отговорните 
институции 

 

 

Май 
2015 

 

 

Май 
2015 

 

До края 
на 2015 

 

 

 

 

 

20 
април 
2015 

 

 1/Брой на 
отпадналите 
от образова-
нието ученици 
за учебната 
2013/2014 г.  

 

1/Брой проведени 
профилактични 
прегледа с 23 
мобилни кабинети 
в места с предим-
но ромско населе-
ние - 11 444 прег-
леда 

2/Брой обхванати 
лица от ромската 
общност уязвими 
по програмите за 
ХИВ/СПИН -24 752 
лица; в скрининг 
за риск от тубер-
кулоза са обхвана-
ти- 22 586 лица и 9 
339 лица са изс-
ледвани.  

3/Брой регистри-
рани неактивни и 
обезкуражени 
лица- 10 923 неак-
тивни и обезку-
ражени лица ; 
брой лица с осигу-
рена заетост .- 13 
108 лица 

4/Брой лица 
включени в обу-
чение за придоби-
ване на професи-
онална квалифи-
кация, ключови 
компетентности и 
ограмотяване - 
лица от ромски 
произход -
14 937лица 

5/Брой изградени 
нови социални 
жилища - продъл-
жава изграждане-
то на 180 нови и 
реконструиране на 
83 стари жилища 
за 905 представи-
тели на неравнос-
тойни групи, 
включително и 
роми / подобрена 
образователна, 
социални и кул-
турна инфраструк-
тура/ брой ползва-
тели  

За образователна-
та инфраструктура 
реконструирани 
общо 123 обекта, 
облагодетелстван
и 8 382 роми. 

За изграждане/ 
реконструкция на 
обекти на 
социалната 

АМС - НССЕ-
ИВ 
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инфраструктура и 
културната 
инфраструктура – 
няма приключили 
проекти в рамките 
на периода. 

Закон за 
училищно-
то образо-
вание (СП4) 

4-1.  

Модерниза-
ция на сис-
темата на 
средното 
образование  

Подобрява-
не на качес-
твото и 
достъпа до 
образова-
ние 

Актуализация 
на проекта на 
нов закон за 
училищното 
образование 

Проект на 
Закон за 
предучи-
лищното и 
училищното 
образова-
ние 

2013 Внесен в НС за обсъждане проект. 

Създаване на работни групи за разра-
ботване на държавни образователни 
стандарти. 

Подготовка на проекти на наред-
би за приемане на държавни 
образователните стандарти. 

септем-
ври 
2016 

 1/ Намаляване 
на дела на 15-
годишните 
ученици с 
постижения 
под критичния 
праг PISA до 35 
% до 2020 г 

2/ Намаляване 
на дела на 
преждевре-
менно напус-
налите учени-
ци до 11 % до 
2020 

1/ Дял на завър-
шилите средно 
образование като 
% от лицата в 
съответната въз-
растова група - 

2/ Ранно устано-
вяване на образо-
вателни проблеми 
при учениците 
спрямо броя на 
отпадналите-  

 

МОН 

Съответст-
вие на 
резултатите 
от профе-
сионалното 
и висшето 
образова-
ние с пот-
ребностите 
на пазара 
на труда 
(СП4) 

4-2.  

Стратегия за 
развитие на 
висшето 
образование 
в Република 
България 
2014-2020 г.  

Модернизи-
ране систе-
мата на 
висшето 
образова-
ние  

Разработване 
на Проект на 
стратегия за 
развитие на 
висшето 
образование 

Стратегия за 
развитие на 
висшето 
образова-
ние в Репуб-
лика Бълга-
рия 2014-
2020 г. 

2013  Внесен в Народното събрание за 
обсъждане проект на Стратегия за 
развитие на висшето образование в 
Република България за периода 2014-
2020 г. и план за действие на мерките 
по Стратегията за периода 2014 – 2020 
г 

Проектът на Стратегията е разгледан и 
приет единодушно в Комисията по 
образование и наука на 4 декември 
2014 г. и в Комисията по труда, соци-
алната и демографската политика на 
14 януари 2015 година. 

Стратегията за развитие на вис-шето 
образование в Република България за 
периода 2014-2020 година е приета с 
Решение на Народното събрание от 26 
февруари 2015 година. 

Приемане на стратегията за 
развитие на висшето образова-
ние в Република България 2014-
2020 от Народното събрание 

2015   1/Приета Страте-
гия за развитие на 
висшето образо-
вание в Република 
България 2014-
2020 

МОН 

4-3.  

ЗИД на Зако-
на за разви-
тие на ака-
демичния 
състав в 
Република 
България 

Модернизи-
ране систе-
мата на 
висшето 
образова-
ние 

Изготвяне на 
проект на ЗИД 
на Закона за 
развитие на 
академичния 
състав в 
Република 
България  

ЗИД на 
Закона за 
развитие на 
академич-
ния състав в 
Република 
България 

2015 Изготвен е проект на ЗИД на Закона за 
развитието на академичния състав в 
Република България. Проектът е изп-
ратен за съгласуване съгласно норма-
тивните изисквания 

Внасяне на проекта в МСи НС 2015    1/Приет Закон за 
изменение и 
допълнение на 
Закона за разви-
тие на академич-
ния състав в Ре-
публика България  

МОН (дирек-
ция ВО) 

4-4.  

Рейтингова 
система на 
висшите 
училища  

Подобрява-
не на качес-
твото на 
висше обра-
зование 

Ежегодни 
актуализации 
на системата, 
вкл. чрез 
преглед на 
методология-
та, индикато-
рите и про-
веждане на 
социологи-
чески проуч-
вания 

 

ПМС № 
121/25.06.32
012 г. 

2012  Завършено и официално публикувано 
издание на Рейтинговата система на 
висшите училища в Република Бълга-
рия на 01.12.2014 г. 

Подготовка на следващо издание 
на Рейтинговата система 

2015   1/ Брой социоло-
гически анкети (3 
анкети)-  

2/ Брой анкетира-
ни лица 

3/Брой анализи на 
базата на статис-
тическите данни- 

МОН 

4-5.  

Приемане на 
наредби за 
държавните 
изисквания 
за придоби-
ване на 
висше обра-
зование по 
специалности 

Подобрява-
не на качес-
твото на 
висшето 
образова-
ние 

Изготвяне на 
проекти на 
наредби за 
държавните 
изисквания за 
придобиване 
на висше 
образование 
по специал-
ности от 

Закон за 
висшето 
образова-
ние 

2015 С ПМС № 59 от 17 март 2015 година, 
обн. в ДВ бр. 21 от 20.03.2015 г., са 
приети държавните изисквания за 
придобиване на образователно-
квалификационни степени „бакала-
вър“ и „магистър“ след придобита 
ОКС „бакалавър“ по специалностите 
„Електрообзавеждане на кораби“, 
„Корабни машини и механизми“, 
„Корабоводене“ и „Корабна радио-

Изготвени проекти на наредби  

Междуведомствено съгласуване  

Приемане на постановления от 
МС  

2016   1/ Приети нови 
наредби за дър-
жавните изисква-
ния за придобива-
не на висше обра-
зование по специ-
алности от регу-
лираните профе-
сии  

МОН (дирек-
ция ВО) 
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от регулира-
ните профе-
сии 

регулираните 
професии 

електроника“ от регулираните профе-
сии в професионално направление 
5.5. Транспорт, корабоплаване и 
авиация  

Създадени работни групи, които да 
изготвят: 

1. Наредба за държавните изисквания 
за придо-биване на висше обра-
зование по специал-ности от 
регулираната професия "Инженер в 
геодезията, картогра-фията и 
кадастъра" в професионално нап-
равление 5.7. Архитектура, 
строителство и геодезия.  

2. Наредба за държавните изисква-
ния за придо-биване на висше обра-
зование по специал-ности от 
регулираната професия "Инженер в 
инвестиционното про-ектиране в 
професио-нално нап-равление 5.7. 
Архитектура, строителство и гео-
дезия. 

4-6.  

Актуализира-
не на наред-
би за дър-
жавните 
изисквания 
за придоби-
ване на 
висше обра-
зование по 
специалности 
от регулира-
ните профе-
сии 

Подобрява-
не на качес-
твото на 
висшето 
образова-
ние 

Изготвяне на 
проекти за 
актуализира-
не на наред-
би за дър-
жавните 
изисквания за 
придобиване 
на висше 
образование 
по специал-
ности от 
регулираните 
професии  

Закон за 
висшето 
образова-
ние,  

Директива 
2005/36/ЕО, 
Директива 
2013/55/ЕС  

2015 Създадена работна група, която да 
изготви проект на актуализирана 
Наредба за единните държавни изис-
квания за придобиване на висше 
образование по специалността "Архи-
тектура" на образователно-
квалификационна степен "магистър" с 
професионална квалификация "архи-
тект" 

 

Създадена работна група която да 
подготви изменения и допълнения в 
Наредбата за единните държавни 
изисквания за придобиване на висше 
образование по специалността „Вете-
ринарна медицина” на образовател-
но-квалификационна степен „магис-
тър” с професионална квалификация 
„ветеринарен лекар” 

Изготвени проекти на наредби  

Междуведомствено съгласуване  

Приемане на постановления от 
МС 

2016   1/ Актуализирани 
наредби за дър-
жавните изисква-
ния за придобива-
не на висше обра-
зование по специ-
алности от регу-
лираните профе-
сии - 

МОН (дирек-
ция ВО) 

4-7.  

Осъвременя-
ване на 
учебните 
програми 

Подобрява-
не на качес-
твото на 
висшето 
образова-
ние  

Процедура 
„Актуализи-
ране на учеб-
ните програ-
ми във вис-
шето образо-
вание в съот-
ветствие с 
изискванията 
на пазара на 
труда” по 
ОПРЧР 2007-
2013 

ОПРЧР 2007-
2013 

2012 Приети мерки за осъвременяване на 
учебните програми. 

Създадени нови учебни програми 
и/или актуализирани на 

съществуващи.  

Приключване на проектите 2015 11.5 млн.лв 
от ЕСФ и от 
национално 
съфинанси-
ране 

1/Брой студен-
ти, обучени по 
новите прог-
рами – плани-
рано е мини-
мум 80% от 
студентите във 
висшето учи-
лище или 
техните звена . 

1/ Брой/% образо-
вателни институ-
ции, въвели нови 
учебни планове и 
програми плани-
рано е минимум 
40 висши училища 
и техни звена - 
изпълнение към 
момента: 31 

МОН (МТСП) 

4-8.  

Практическо 
обучение на 
студенти в 
реална ра-
ботна среда 
(Студентски 
практики) 

Подобрява-
не на качес-
твото на 
висшето 
образова-
ние 

Осигуряване 
на допълни-
телно практи-
ческо обуче-
ние на сту-
дентите, 
обучаващи се 
във висшите 
училища в 
България 

Стратегия за 
Учене през 
целия живот 
и проект на  

Стратегия за 
развитие на 
висшето 
образова-
ние,  

ОПРЧР 2007-
2013  

ОПНОИР 
2014-2020 

2012 г. - 
старт на 
проект 
“Сту-
дентски 
практи-
ки”; 

2013 г. 
започ-
ват 
първите 
практи-
ки в 
реална 
работна 
среда 

За периода от 01.11.2014 г. към 
20.01.2015 г. брой приключили прак-
тики – 4 711. Към 31.03.2015 г. се 
очаква практическо обучение да са 
преминали над 71 000 студенти 

Приключване и отчитане на 
последните практики; 

Анализ на резултатите и публич-
ни дейности за официално разг-
ласяване на ефектите от мярката 
като механизъм за подобряване 
на връзката между висшето 
образование и пазара на труда. 

Следваща фаза за реализация на 
мярката е предвидена по Опера-
тивна програма „Наука и образо-
вание за интелигентен растеж“. 

Юни 
2015  

 1/Брой студен-
ти успешно 
приключили 
практическо 
обучение 
обучение – 
стойност към 
момента 67 
000 

 

 

 

 

 

 

1/ Брой сключени 
договори между 
студенти и висши 
училища- стойност 
към момента: 
71519 договора 

2/Брой приключе-
ни практики- 
стойност към 
момента: 70 260  

3/Брой сключени 
договори за парт-
ньорство между 
работодатели и 
висши училища- 
стойност към 

МОН 
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момента: 9900 

4/Брой договори 
между ментори и 
висши училища - 
16 700 

(към 24.01.2015г.) 

 4-9. 

Кариерно 
ориентиране 
в средното 
образование 

Подобрява-
не на достъ-
па до обра-
зование и 
обучение 

Създаване на 
система за 
кариерно 
ориентиране 
на учениците 

Осигуряване 
на леснодос-
тъпни и висо-
кокачествени 
услуги на 
учениците на 
всички етапи 
от училищно-
то образова-
ние 

Процедура 
„Система за 
кариерно 
ориентира-
не в учи-
лищното 
образова-
ние” по 
ОПРЧР 2007-
2013 

2012 Заложеният брой 378 732 ученици от 
средното образование, участващи в 
програми за кариерно ориентиране е 
изпълнен до 31.08.2014 г. 

Заложеният брой 124 047 ученици от 
средното образование, завършили 
програми за кариерно ориентиране е 
изпълнен до 31.08.2014 г.  

136784 ученици от средното образо-
вание са завършили програми за 
професионално ориентиране и кари-
ерно развитие през 2014 Разработено 
е разпределение за брой ученици, 
участващи в програми за кариерно 
ориентиране за периода от 
01.10.2014 г. до 31.03.2015 г. 

Разработено е разпределение за брой 
ученици, завършили програми за 
кариерно ориентиране за периода от 
01.10.2014 г. до 31.03.2015 г. 

Раазпределение на броя учени-
ци, участващи в програми за 
кариерно ориентиране за перио-
да от 01.10.2014 г. до 
31.03.2015 г. 

Разработено е разпределение за 
брой ученици, завършили прог-
рами за кариерно ориентиране 
за периода от 01.10.2014 г. до 
31.03.2015 г. 

31 
октом-
ври 
2015 г. 

9.5 млн.лв. 

ОПРЧР 

1/ Увеличава-
не дела на 
учениците 
завършили 
програми за 
кариерно 
ориентира-не 
100, 32%; 

2/ Увеличава-
не деля на 
учениците 
взели участие 
в дейности по 
кариерно 
ориентира-не- 
103,34% 

1/ 379946 учени-
ци от средното 
образование, 
завършили прог-
рами за профе-
сионално ориен-
тиране и кариер-
но развитие (при 
планирани 378 
732 ученици – 
изпълението е 
100.32%).  

2/ 128194 учени-
ци от средното 
образование, 
участвали в прог-
рами за профе-
сионално ориен-
тиране и кариер-
но развитие (при 
планирани 
124047ученици – 
изпълнението е 
103.34%).    

МОН (дирек-
ция ОПОС) 

Повишава-
не на ка-
чеството на 
институци-
ите за 
професио-
нално 
образова-
ние и обу-
чение (СП4) 

 

4-10. 

Подобря-
ване ка-
чеството на 
обуче-ние на 
възрастни 

Подобрява-
не достъпа и 
качеството 
на професи-
оналното 
обучение 

Изпълнение 
на проект № 
BG051PO001-
3.1.10-0001 

„Подобрява-
не качеството 
на услугите по 
професио-
нално обуче-
ние на въз-
растни, пре-
доставяни от 
центровете за 
професио-
нално обуче-
ние“ 

 

Проектът се 
изпълнява 
от Нацио-
налната 
агенция за 
професио-
нално обра-
зование и 
обучение 

по схемата 
за предоста-
вяне на 
безвъзмез-
дна финан-
сова помощ 
BG051PO001
-3.1.10 
„Подобря-
ване качест-
вото на 
професио-
налното 
обучение“, 

по ОПРЧР 

май 
2013 – 
декем-
ври 
2014 

Про-
дължи-
тел-
ност: 20 
месеца 

 

1. Анализ и идентификация на пот-
ребностите от развитие на компетент-
ностите на служителите и преподава-
телите в ЦПО, с цел подобряване на 
качеството и ефективността на пре-
доставяните услуги. 
2. Разработени в съответствие с иден-
тифицираните потребности, издадени 
и разпространени във всички ЦПО два 
вида наръчници, съответно за:  
• служители - директори, методисти, 
членове на Учебно-методически 
съвети, организатори на обучение;  
• обучаващи - преподаватели, инст-
руктори и наставници. 
3. 969 служители в ЦПО, което е 93% 
от заложения индикатор. 
4. 2466 преподаватели в ЦПО, преми-
нали обучение, което е 97% от зало-
жения индикатор. 

Предстои внедряване на разра-
ботените наръчници в работата 
на най-малко 30% от ЦПО с ак-
тивна лицензия. 

 

Май 
2015. 

2.5 млн.лв. 

по ОПРЧР 

1/Брой обуче-
ни лица-3435 

1/Брой разрабо-
тени анализи-1 

2/Брой разрабо-
тени наръчници 

3/Процент внед-
рени в ЦПО на-
ръчници-2 

МОН (МТСП) 
НАПОО 

 4-11. 

Гарантиране 
качеството на 
услугите по 
информира-
не и профе-
сионално 
ориентиране 
за възрастни 

Подобрява-
не на качес-
твото на 
предлагани-
те услуги по 
професио-
нално ори-
ентиране на 
възрастни 

Изпълняван 
проект:  

EAC-2012-
0638 

EAC-2014-
0452 

ELGPN Евро-
пейска мрежа 
за политиките 
по ориенти-
ране през 
целия живот 

  Разработен проект на „Процедура за 
осъществяване на последващ контрол 
на лицензираните ЦИПО“ и предста-
вена за обсъждане през. м. декември 
2014г. на заседание на УС на НАППО.  

Въвеждане на „Процедура за 
осъществяване на последващ 
контрол на лицензираните ЦИ-
ПО“при процеса на лицензиране 
на ЦИПО 

Юни 
2015 

  1/Брой въведени 
процедури- 1 

2/Брой въведени 
процедури- 1 

НАПОО 

 4-12. 

Обвързване 
на потреб-

Подобрява-
не на качес-
твото на 
професио-

BG051PO001-
3.2.03 „Разра-
ботване и 
въвеждане на 

ОПРЧР януари 
2012 

Проведени социологически анкети 
сред различните целеви групи и пока-
нени техни представители да участват 

Популяризиране на приета 
система от индикатори и 
показатели за качество и 
ефективност на 

Юни 
2015 

1.2 млн.лв. 

по ОПРЧР 

 1/Брой уеб плат-
форми- 1 

2/Брой системи -1 

МОН 
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ностите на 
пазара на 
труда с про-
фесионално-
то образова-
ние 

налното 
образова-
ние 

система за 
управление 
на професио-
налното 
образование 
в професио-
налните 
училища” 

в анкетирането с 33 000 лица 

22 бр. изготвени анализи на база на 
статистическите данни, отнасящи се 
до цялостната дейност на училищата  

Разработена система от индикатори и 
показатели за измерване на ефектив-
ността от професионалното образова-
ние и електронна платформа за само-
оценяване - бр.1
 
132 професионални училища обхвана-
ти от ЕСУПО  

30 обучени лица за оценители
 
400 обучени лица за прилагане на 
инструментариума ЕСУПО на училищ-
но ниво 

Разработени наръчници за прилагане 
на инструментариума и за ползване 
на уеб-платформата 

 

професионалното образова-ние 3/Брой включени 
в проекта училища 
въвели система за 
управление на 
качеството-132 

 4-13 

Улесняване 
на граждани-
те в намира-
не на услуги 
по професи-
онално обу-
чение 

 

Подобрява-
не на достъ-
па до про-
фесионална 
квалифика-
ция 

Проект из-
пълняван от 
НАПОО 

Надграждане 
на информа-
ционната 
система на 
НАПОО и 
осигуряване 
на оператив-
на съвмести-
мост с цел 
ускоряване и 
оптимизира-
не на проце-
сите по обс-
лужване на 
гражданите и 
бизнеса 

 

ОПАК февру-
ари 
2014 

•Интегриране на ИС на НАПОО с 
информационните ресурси на Агенция 
по заетостта (АЗ), заявила необходи-
мост и желание за ползване и обмен 
на специализирани данни; 

•Разработване на Интернет страница 
на НАПОО, даваща възможност за 
нови интерактивни услуги, включи-
телно за незрящи лица и от лица 
неговорещи български;  

Надграждане на деловодната система 
и обвързването й с Информационната 
система с цел даване на обратна 
връзка за улесняване на гражданите и 
бизнеса 

Предоставяне на 4 броя нови 
интерактивни е-услуги:  

1. Проверка на легитимност на 
издаден документ за придобита 
степен на професионална квали-
фикация или професионално 
обучение, издаден от лицензи-
ран ЦПО;  

2. Справка за лицензирани дос-
тавчици на услуги по професио-
нално информиране и ориенти-
ране - по региони (статут на 
ЦИПО;  

3. Справка за лицензирани дос-
тавчици на професионално обу-
чение - по професионални нап-
равления и региони (статт на 
ЦПО;  

4. Справка за брой обучени лица 
по професионални направления - 
по региони, година на завършва-
не, вид обучение и др. критерии. 

Август 
2015 

358 хил.лв. 

по ОПАК 

 

 Брой надградени 
системи-1 

Брой нови услуги -
1 

НАПОО 

 4-14. 

Развитие на 
педагогичес-
ките кадри в 
средното 
образование  

Подобрява-
не качество-
то на сред-
ното обра-
зование 

Изграждане 
на единна и 
ефективна 
система за 
образование, 
обучение, 
продължава-
ща квалифи-
кация и усло-
вия за профе-
сионално 
развитие на 
педагогичес-
ките кадри.  

Повишаване 
на ефектив-
ността на 
образование-
то и обучени-
ето в система-
та на народ-
ната просвета 
чрез създава-
не и надг-
раждане на 
компетент-
ности у педа-

Национална 
стратегия за 
развитие на 
педагоги-
ческите 
кадри 2014-
2020 г. 

 

Национален 
план за 
изпълнение 
на дейнос-
тите по 
Национална 
стратегия за 
развитие на 
педагоги-
ческите 
кадри 2014-
2016 г. 

2014 Приет Национален план за изпълне-
ние на дейностите по Национална 
стратегия за развитие на педагогичес-
ките кадри, приет с Протоколно реше-
ние № 44 от 29.10.2014. 

Изготвен сравнителен анализ на 
системите за подготовка и продължа-
ващата квалификация на педагогичес-
ките кадри в Република България, 
държавите членки на ЕС и трети стра-
ни 

 

Организиране на квалификаци-
онни курсове за формиране на 
компетентности по приоритетни 
направления 

Анализи на: 

- системата за подготовка на 
педагогически кадри във ВУ;  

- нормативната уредба за подго-
товка и продължаваща квалифи-
кация; 

- продължаваща квалификация и 
кариерно развитие; 

-системата за диференцирано 
заплащане; 

- потребността от млади педаго-
гически кадри; 

- ефективност и прилагане на 
добри практики за насърчаване 
на млади учители. 

Анкетно проучване на очаквани-
ята на практикуващи млади 
учители за „подкрепяща среда“ 

Информационна кампания 
„Млад учител“ след проведеното 

2015 480 хил.лв. (в 
рамките на 
утвърде-ния 
бюджет на 
МОН) 

1/Увеличаване 
на броя на 
педагогичес-
ките кадри 
повишили 
квалификаци-
ята си --по 
Нацио-нална 
прог-рама 
„Ква-
лификация за 
2014 г. са 
обучени 2 505 
педаго-гически 
специалисти 
са участвали 
във форми за 
повишаване на 
квалифи-
кацията 

По проект 
„Квалифика-
ция на педа-
гогическите 
специалис-ти“ 
по ОП РЧР за 
2013 и 2014 г. 

1/Брой проведени 
обучения - общо 
35, от които 8 за 
директори 

 

2/ Брой лица, 
включени във 
форми на квали-
фикация – 4615, от 
които 1 200 дирек-
тори; 

3/ проведени 
обучения на педа-
гогически кадри -
35 

4/обучени педаго-
гически специа-
листи -4 000: 

5/Разработени и 
предадени 6 броя 
анализи  

6/Анкетирани 500 
млади учители 

7/Проведени 10 
обучения на ди-

МОН (дирек-
ция ККР, 
НИОКСО) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

гогическите 
кадри 

Национално 
изследване 
на системата 
за подготовка 
на педагоги-
ческите кадри 
във висшите 
училища и 
сравнителен 
анализ на 
системите за 
продължава-
ща квалифи-
кация и кари-
ерно разви-
тие 

Създаване на 
единна нор-
мативна 
уредба за 
държавно 
регулиране на 
първоначал-
ната подго-
товка, про-
дължаващата 
квалификация 
и професио-
налното 
развитие на 
педагозите. 

Разработване 
на система от 
стимули за 
привличане, 
задържане и 
развитие на 
млади педа-
гогически 
кадри в сис-
темата на 
образование-
то 

Разработване 
на система за 
финансиране 
и контрол 
образование-
то 

 

проучване 

Разработване на статута за „ста-
жант-учителя“ и „учителя-
наставник“ 

Обучение на директори на детс-
ки градини и училища за ефек-
тивна работа с млади учители, 

са обучени 
общо 40 872 
педагогически 
специа-листи, 
от които: 

- 37 743 учите-
ли; 

- 1193 пом.-
директори; 

- 1936 дирек-
тори 

ректори на детски 
градини и учили-
ща  

8/Обучени 200 
директори  

 4-15. 

Инспектира-
не в средното 
образование 

Качество на 
средното 
образова-
ние 

Разработване 
на нов модел 
на инспекти-
ране в учи-
лищното и 
предучилищ-
ното образо-
вание 

Процедура 
„Усъвършенс-
тване на 
системата за 
инспектиране 
на образова-
нието“ по 
ОПРЧР 2007-
2013 

 

ОПРЧР 2007-
2013 

Нов Закон за 
училищното 
образова-
ние 

Процедура 
„Усъвър-
шенстване 
на системата 
за инспек-
тиране на 
образова-
нието“ 

ОПНОИР 
2014-2020 

2013 Анализ на необходимостта от усъвър-
шенстване на инструментариума и 
процедурите за инспектиране. 

Изготвяне на Държавен образо-
вателен стандарт за инспектира-
не. 

юли 
2015 

 1/Класация 
PISA (промяна 
в резултатите 
спрямо пред-
ходното оце-
няване) 

 

1/Сравнение на 
резултати от на-
ционална система 
за външно оценя-
ване между две 
нива на образова-
ние (например 
между 4-ти и 7-ми 
клас) 

МОН (дирек-
ция ОКИ) 

 4-16. Качество на 1. Регламен- Промени в 2014 Обсъден проектен документ за стар- 1/ Определяне на екип за управ- септем- Финансиране 1/ Младежка 1/Брой ученици, МОН (дирек-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Въвеждане 
на дуално 
образование 

средното 
образова-
ние 

тиране на 
възможности-
те за органи-
зиране на 
обучение 
чрез работа и 
интегриране-
то му в систе-
мата на ПОО 

2. Изпълне-
ние на дей-
ности по 
проект „Уче-
нически 
практики“ по 
ОПРЧР 2007-
2013 

ЗПОО  

Предложе-
ния за про-
мени в 
Наредба № 
3, Наредба 
№ 4 и др. 

Предложе-
ния за из-
менение на 
КТ 

ОПРЧР 2007-
2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тиране на пилотен проект за дуално 
образование по Българо-
швейцарската програма 

Проведено на практическо обучение 
на 30 446 ученици от професионални 
гимназии в реална работна среда, 
като 28 909 ученици са приключили 
обучението си 

ление на проекта  

2/Подбор и мобилизиране на 
ключовите партньори и участни-
ци в проекта 

3/ Разработване на учебни пла-
нове и програми за дуално обра-
зование и обучение с участието 
на бизнеса 

4/ Провеждане на обучения на 
експерти, учители и наставници 

5/ Стартиране на проекта през 
учебната 2015-2016 година 

Осъществяване на дейностите по 
проекта и провеждане на прак-
тическо обучение на 13033 уче-
ници. 

ври 
2015. 

по Българо-
швейцарска-
та програма в 
размер на до 
3 млн. CHF 
плюс 15% 
национално 
съфинанси-
ране. 

 

ОПОС 

безработица 
(включени 
младежи на 
възраст 15-
24 г.) 

включени в учи-
лищни практики – 
18510 

2/ Брой ученици , 
завършили учи-
лищни практики- 
11553 

ция ОПОС) 

Подобря-
ване дос-
тъпа до 
учене през 
целия 
живот (СП4) 

 

 

4-17. 

Въвеждане 
на кредити в 
системата на 
ПОО 

Създаване 
на предпос-
тавки за 
гъвкави 
пътеки за 
придобива-
не на ква-
лификация 
по професии 

Въвеждане на 
Европейската 
система за 
трансфер на 
кредити в 
професио-
налното 
образование 
и обучение 
(ECVET) 

ЗИД на 
Закона за 
професио-
налното 
образова-
ние и обу-
чение от 
25.07.2014 г. 
изискващи 
ДОИ за 
придобива-
не на ква-
лификация 
да се разра-
ботват в 
„единици 
резултати от 
учене“ и на 
Наредба за 
присъжда-
не, натруп-
ване и тран-
сфер на 
кредити в 
ПОО на 
министъра 
на образо-
ванието и 
науката  

Юли 
2014 

Актуализирани и приети от УС на 
НАПОО „Методически указания“ за 
разработване на Държавни образова-
телни изиск-вания (ДОИ) за придоби-
ване на квалификация по професия, 
чрез подхода на „Единици резултати 
от ученето“ 

Предстои разработването от 
МОН на проект на Наредба за 
присъждане, натрупване и тран-
сфер на кредити  

2015   1/ Разработени 5 
бр. проекти на 
ДОИ чрез подход 
„Единици резул-
тати от ученето 

МОН 

НАПОО 

Подобря-
ване на 
достъпа до 
качествено 
приобща-
ващо пре-
дучилищно 
и училищно 
образова-
ние за 
децата в 
неравнос-
тойно 
положение, 
в частност 
ромите 
(СП4) 

4-18. 

Стратегия за 
образовател-
на интегра-
ция на деца и 
ученици от 
етническите 
малцинства 
(2015 – 2020) 
и План за 
нейното 
изпълнение 

 

Образова-
телна интег-
рация на 
деца и 
ученици от 
етническите 
малцинства 

Разработване 
и приемане 
на Стратегия 
за образова-
телна интег-
рация на деца 
и ученици от 
етническите 
малцинства 
(2015 – 2020) 
и План за 
изпълнението 
й. 

Заповед на 
министъра 
на образо-
ванието и 
науката 

2015 Изготвени проекти на Стратегия и 
План 

- предоставяне на дирекциите в 
МОН за бележки и допълнения; 

- публикуване на интернет стра-
ницата на МОН и на портала за 
обществени консултации, като на 
заинтересованите лица се пре-
достави най-малко 14-дневен 
срок за бележки и предложения; 

- утвърждаване със заповед на 
министъра на образованието и 
науката 

Юни, 
2015 

 1/ ясно изпи-
сани права и 
задължения в 
длъжностните 
характеристи-
ки на ресорни-
те дирекции в 
МОН по отно-
шение на 
образовател-
ната интегра-
ция;; 

2/ интеркул-
турното обра-
зование – 
неотменна 
част от обр. с-
ма; 

3/ подобрена 
координация 
между дирек-
циите и вто-
ростепенните 
разпореди-
тели с бюджет 
в МОН 

Приети Стратегия 
и План за изпъл-
нение 

 

МОН (дирек-
ция ФАОП) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Подобря-
ване на 
достъпа до 
качествено 
приобща-
ващо пре-
дучилищно 
и училищно 
образова-
ние за 
децата в 
неравнос-
тойно 
положение, 
в частност 
ромите 
(СП4) 

4-19. 

Програми за 
работа в 
мултикултур-
на среда 

Повишаване 
на обхвата 
на ученици-
те в уязвимо 
социално 
положение 
в образова-
телната 
система  

Предотвра-
тяване на 
ранно на-
пускане на 
образова-
телната 
система 

 

Изпълнение 
на Стратегия 
за образова-
телна интег-
рация на 
децата и 
учениците от 
етническите 
малцинства и 
на Национал-
ната страте-
гия на Репуб-
лика Бълга-
рия за интег-
риране на 
ромите (2012-
2020) в частта 
„Образова-
ние“ 

Процедура 
„Образова-
телна интег-
рация на 
децата и 
учениците от 
етническите 
малцинства” 
КП 33.10-
2012; КП 
33.12-2013 г; 
КП 33.13-2014 
г 

Процедура 
„Реинтегра-
ция на отпад-
нали ученици 
в образова-
телната сис-
тема 

 

Стратегия за 
образова-
телна интег-
рация на 
децата и 
учениците 
от етничес-
ките мал-
цинства 

 

 

 

2012 По КП-33.13-2014 са финансирани 55 
проекти- с бенефициенти-общини, 
държавни,общински училища, детски 
градини , звена към МОН.  

Ще бъдат подпомогнати 34 училища, 
13 детски градини, 2 общини и два 
РИО-МОН 

КП 33.12-2013-са финансирани -61 
проекта с бенефициенти-общини, 
държавни, общински училища, детски 
градини, звена към МОН. Включени са 
51 училища и детски градини, задър-
жани са 3805 деца и ученици. 802 
родители обхванати в дейности за 
мотивиране за подкрепа на техните 
деца и ученици. 

През 2014 г. 44 582 лица включени в 
мерки, насочени към превенция на 
ранното отпадане. 

През 2004 г. 21 383 отпаднали учени-
ци, отново интегрирани в образова-
телната система. 

 

- Постигнатите резултати в коло-
на 12 са взети от получените до 
декември 2014 г. отчети по КП 
33.12. -2013 г. 

- Извършване на мониторинг на 
финансираните проекти по КП 
33.13 -2014 по трите стратегичес-
ки приоритети. И оценяване на 
получените резултати от отчетите 
по проектите- до декември 2015 

- Нова стратегия за образовател-
на интеграция на децата и уче-
ниците от етническите малцинст-
ва; 

- Нова тригодишна програма за 
дейността на Центъра за образо-
вателна интеграция на децата и 
учениците от етническите мал-
цинства и обявяване на КП съг-
ласно нея; 

- Нова конкурсна процедура 33.14-
2015 г. 

 

2015 22 млн. лв. от 
ЕСФ и от 
национално 
Съфинанси-
ране 

 

 

 

 

 

3 млн. лв. от 
ЕСФ и нац. 
съфинанси-
ране  

 1/Брой ромски 
деца и ученици 
интегрирани в 
смесени училища 
–238 

2/Брой приемни 
училища-13 Детс-
ки градини-9 

3/Брой не-
формални дейнос-
ти с интеграцио-
нен характер в 
училищата, разпо-
ложени в общини 
с малки и разп-
ръснати населени 
места – 99; 

4/Брой нефор-
мални дейности с 
интеграционен 
характер в прием-
ни градини и 
училища-129;  

5/Дейности с 
родители -40бр. 

6/Брой родители, 
участващи в дей-
ности- 202 бр.; 

7/Квалифика-
ционни дейнос-ти 
с педагоги-чески 
специа-листи- 
40бр. 

8/Брой учители, 
обучени за рабо-та 
в мултикул-турна 
среда-359; 

9/Брой адапти-
рани деца в детс-
ките градини и 
ученици в начал-
ните училища, за 
които българския 
език не е майчин -
415 

10/Брой за-
държани и реин-
тегрирани учени-
ци в образова-
телната система от 
етническите мал-
цинства-634 

11/Брой детски 
градини и учи-
лища реализира-
ли проекти за 
запазване и разви-
тие на културната 
идентичност на 
децата и уче-
ниците от етни-
ческите малцинст-
ва-29; 

12/Брой учители, 
обхванати в ква-
лификационни 
форми-346; 

13/Брой деца и 
ученици, обхва-
нати в проектни 
дейности за въ-

МОН (ЦОИ-
ДУЕМ, ГД 
СФМОП, 
ДОПР) 
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веждане и разви-
ване на разнооб-
разни форми на 
интеркултурно 
обра-зование-
2450; 

14/Брой класни и 
извънкласни 
форми предста-
вящи културните 
постижения на 
етническите мал-
цинства-228; 

15/Брой родите-
ли, обхванати в 
проектните дей-
ности-802; 

16/Брой моде-ли 
за работа с роди-
тели- 46; 

17/Брой моти-
вирани ромски 
родители за подк-
репа на техните 
деца и ученици-
802. 

18/Брой деца, 
чиито родители са 
обхванати в дей-
ности-721; 

19/Брой съвмест-
ни дейности на 
родители деца/ 
ученици- учите-ли-
30; 

20/Брой педагози 
подготвени са 
въвеждане на 
модели за рабо-та 
с родители- 169; 

21/Брой издаде-
ни наръчници , 
справочници, 
помагала-16; 

22/Създадени 
групи по интере-
си-10 

4-20. 
Подобряване 
на 
материалнат
а база в 
образователн
и институции  

Подобрява-
не на достъ-
па до обра-
зование 

 

Строителство, 
реконструк-
ция, ремонт, 
оборудване и 
обзавеждане 
на образова-
телни инсти-
туции – детс-
ки ясли и 
градини, 
основни, 
средни учи-
лища  

 

Подобряване 
на достъпа до 
качествено 
приобщаващо 
предучилищ-
но и училищ-
но образова-
ние 

 

ОПРР 2014-
2020 

 

2014 Разработен проект на ОПРР 2014-2020.  Изпълнение на проекти по ОПРР 
2014-2020 за подобрява-не на 
образователната инфраструкту-
ра, 

2023 ОПРР 2014-
2020 г. -  346 
млн. лв. за 
обекти на 
образовател-
ната инфрас-
труктура – 
детски ясли и 
детски гра-
дини, основ-
ни и средни 
училища 

1/Дял на 
модернизира-
ните обекти на 
образовател-
ната инфраст-
руктура – 
базова стой-
ност –8,68%. 

 МРРБ 



 

 

1
0

0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4-21.  

Интегрирано 
и включващо 
обучение на 
деца и уче-
ници със СОП 

Подобрява-
не на достъ-
па до обра-
зование 

Отваряне на 
образовател-
ната система 
с оглед осъ-
ществяване 
на включващо 
обучение за 
деца и учени-
ци със СОП 

Процедура 
„Включващо 
обучение“ 
по ОПРЧР 
2007-2013 

Процедура 
„Подпома-
гане на 
обучението 
на деца и 
ученици със 
специални 
образова-
телни пот-
ребности” 
по ОПРЧР 
2007-2013 

2011 В детските градини и училищата през 
2014/2015 г. интегрирано се обучават 
13 616 деца и ученици със СОП, в т.ч. 
1776 деца и ученици със СОП по про-
ект „Включващо обучение по ОП РЧР. 

През 2014 г. в 2133 детски градини и 
училища се обучават децата и учени-
ците със СОП , в т. ч. 100 пилотни 
училища и 1 пилотна ЦДГ по дейност 2 
и дейност 6 на проект „Включващо 
обучение“ 

Броят на пилотните училища и ЦДГ, 
свързани с процеса на деинституцио-
нализация, в момента е 17 

Обсъжда се утвърждаването на 
нови училища, броят на които 
зависи от постъпването на децата 
от ДДЛРГ в новите услуги от 
резидентен тип и разпределяне-
то им в различните училища. 
Останалите индикатори са из-
пълнени. 

 

Август 
2015 

18 млн. лв.- 
проект 
„Включващо 
обучение“ по 
ОПРЧР 2007-
2013 

1/Повишен 
брой детски 
градини и 
училища с 
изградена 
подкрепяща 
среда за 
включващо 
обучение и с 
изградена 
подкрепяща 
среда за деца 
и ученици, 
лишени от 
родителска 
грижа, полз-
ващи услуги от 
резидентен 
тип, включени 
в процеса на 
деинституцио-
нализация - 
със 101 бр. 

1/ 25 детски гра-
дини, в които се 
прилагат програми 
за работа с деца в 
риск от обучител-
ни затруднения 

2/ 126 детски 
градини и учили-
ща с изградена 
подкрепяща среда 
за включващо 
обучение; 

3/ 84 общообра-
зователни учили-
ща по Дейност 2 
но проект „Включ-
ващо обучение“ с 
изградена подк-
репяща среда за 
включващо обуче-
ние 

4/ 16 училища и 1 
ЦДГ по дейност 6 
на проект „Включ-
ващо обучение“ с 
изградена подк-
репяща среда за 
деца и ученици, 
лишени от роди-
телска грижа, 
ползващи услуги 
от резидентен тип, 
включени в про-
цеса на деинсти-
туционализация  

МОН 

 Подкрепа на 
развитието 
на нефор-
малното 
образова-
ние при 
младежите 

Подобрява-
не училищ-
ната подго-
товка на 
деца на 
възраст от 3 
до 6 години, 
намиращи 
се в уязвимо 
положение 

Обучение и 
повишаване 
на квалифи-
кацията на 
младежки 
работници, 
педагоги-
чески пер-
сонал и 
ромски 
медиатори 

Образова-
телна интег-
рация, 
здраве и 
социално 
развитие на 
деца от 
местната 
общност 

Компонент 1 
„Младежи в 
риск“ на 
Програма 
BG06 „Деца и 
младежи в 
риск“, финан-
сирана чрез 
ФМ на ЕИП 
2009 – 2014 

Компонент 2 
„Деца в риск” 
на Програма 
BG06 “Деца и 
младежи в 
риск”, финан-
сирана чрез 
ФМ на ЕИП 
2009-2014 

Компонент 3 
„Изграждане 
на капацитет” 
на Програма 
BG06 “Деца и 
младежи в 
риск”, финан-
сирана чрез 
ФМ на ЕИП 
2009-2014 

Компонент 4 
„Модел Крас-
на поляна ” 
на Програма 
BG06 “Деца и 
младежи в 
риск”, финан-
сирана чрез 

Компонент 1 
„Младежи в 
риск“ на 
Програма 
BG06 „Деца 
и младежи в 
риск“ 

Финансов 
механизъм 
на Евро-
пейското 
икономи-
ческо прост-
ранство 
2009-2014 

2014 В процес на изпълнение са следните 
проекти: 

Компонент 1 – 4 проекта 

Компонент 2 – 10 проекта 

Компонент 3 – предварително дефи-
ниран проект 

Компонент 4 – предварително дефи-
ниран проект - подписан договор за 
изпълнение на проект /предстои старт 
на проектните дейности/ 

Взето решение за финансиране на 
още един проект по Компонент 2 на 
Програмата 

Подписване на договор за из-
пълнение на допълнителен 
проект в рамките на Компонент 2 

Постоянен процес на наблюде-
ние и контрол върху изпълнение-
то на проектите, с цел изпълне-
ние на програмните индикатори 
и цели 

Наблюдение на риска, разработ-
ване на ефективни решения в 
същата сфера, с цел възпрепятст-
ване и снижаване на възмож-
ността и ефекта от вероятни 
събития, които могат да окажат 
неблагоприятен ефект върху 
изпълнението на Програмата 

април 
2017 

17 млн.лв. 
(ФМ на ЕИП) 

 Обхващане на 
мин. 400 младе-
жи; мин 25 % 
роми; изграждане 
на 4 младежки 
центъра 

 

МОН (дирек-
ция ДОПР) 
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ФМ на ЕИП 
2009-2014 

 4-22. 

Образова-
телна подк-
репа на 
ученици с 
трудности в 
обучението 

Достъп и 
качество на 
средното 
образова-
ние 

Прилагане на 
нов модел на 
целодневна 
организация 
на учебния 
процес 

 

Проект” 
Подобрява-
не на качес-
твото на 
образова-
нието в 
средищните 
училища, 
чрез въвеж-
дане на 
целодневна 
организация 
на учебния 
процес” 

” 

2012 Брой средищни училища по години: 

- 2013- 2014 учебна година – 796 

- 2014- 2015 учебна година - 794 

Брой ученици от I до VIII клас, участ-
ващи в целодневната организация на 
учебния процес общо по учебни годи-
ни: 

За учебната 2011/2012 година - 84 432 
ученици в 3643 групи;  

За учебната 2012/2013 година – 94815 
ученици в 4069 групи;  

За учебната 2013/2014 година – 
102423 ученици в 4391 групи;  

За учебната 20114/2015 година – 
105305 ученици в 4577 групи.  

 

Избор на изпълнител по общест-
вена поръчка с предмет:  

„Анализ и оценка на влиянието 
на целодневната организация на 
учебния процес върху качеството 
на образователните услуги, 
предоставяни от средищните 
училища” 

Разработване на система за 
проследяване на образователни-
те резултати на учениците и 
изготвяне на анализ на постиже-
нията на учениците от целевата 
група с цел установяване на 
нивото на знанията и проследя-
ване на образователните резул-
тати на учениците, включени в 
целодневната организация на 
учебния процес и оценяване на 
въздействието на целодневната 
организация върху качеството на 
образованието. 

октомв-
ри 2015 

Бюджет за 
2014 г. -1.8 
млн. лв. 

 

1/Дял на 
преждевре-
менно напус-
нали образо-
вателната 
система (% от 
18-24 г. със 
завършен най-
много долен 
курс на средно 
образование 

 

1/Дял на ученици 
обхванати от 
целодневна фор-
ма на обучение от 
общия брой в 
същата възрастова 
група Броят на 
учениците от 
средищните учи-
лища включени в 
ЦОУД – I –VII клас 
е 17 2457 или 37% 
от общия брой 
ученици във всич-
ки училища от 
страната 

2/Дял на отпадна-
лите от образова-
нието деца 

 

МОН (дирек-
ция ОПОС) 

  Достъп и 
качество на 
средното 
образова-
ние 

Допълнител-
но обучение 
за ученици, 
застрашени 
от отпадане 

РМС № 203 
от 
29.03.2013 г. 
за приемане 
на НП “С 
грижа за 
всеки уче-
ник” 

РМС № 221 
на от 
23.04.2014 г. 
за приемане 
на НП “С 
грижа за 
всеки уче-
ник 

 Провеждане на допълнителното 
обучение в училищата, финансирани 
по НП за 2014 г. 

Подготовка на РМС за приемане 
на НП “С грижа за всеки ученик” 
за 2015 г. (за изпълнение през 
учебната 2015/2016 г) 

 

2016 Бюджет за 
2015 г. - до 

2 350 лв. 

 

1/ 13 925 бр. 
деца от детс-
ките градини и 
ученици ос-
новната обра-
зователна 
степен, вклю-
чени в допъл-
нително обу-
чение 

1/Брой деца и 
ученици, постиг-
нали напредък по 
програмата от 
2013 г. насам с 
натрупване – 
10 008 

МОН (дирек-
ция ОПОС) 

Намалява-
не на бю-
рокрацията 
(СП5)
  

5-1.  

Намаляване 
на админист-
ративната 
тежест за 
гражданите и 
бизнеса 

Подобрява-
не на бизнес 
средата 

Изпълнение 
на Първия, 
Втория и 
Третия пакет 
от мерки за 
намаляване 
на регулатор-
ната тежест 

1/ закони – 
42 

2/ тарифи – 
7 

3/ правил-
ник за при-
лагане на 
закон - 1 

4/ наредби 
на МС - 13 

5/ други 
актове, 
приети с 
постановле-
ние на МС - 
3 

6/ наредби 
на министри 
- 25 

7/ други 
актове на 
министри – 
2 

 

2013 1/ отпадане или облекчаване на 7 
режима; 

2/ намаляване на срока по 12 режима; 

3/ намаляване на таксите по 7 режи-
ма; 

4/ намаляване на изискуеми докумен-
ти по 18 режима; 

5/ опростяване на процедурата по 6 
режима. 

Внасяне на нормативните про-
мени за разглеждане от Минис-
терския съвет и издаването им от 
съответните министри 

декем-
ври 
2015 

 Текущ: 

1/ Спестени 
годишни 
разходи за 
гражданите и 
бизнеса (18 
млн. лв.) 

2/ Спестено 
време на 
гражданите и 
бизнеса 
(540 000 дни) 

Целеви: 

1/ Спестени 
годишни 
разходи за 
гражданите и 
бизнеса (50 
млн. лв.) 

2/ Спестено 
време на 
гражданите и 
бизнеса (1 500 
000 дни) 

Текущ: 

1/отпадане или 
облекчаване на 7 
режима; 

2/ намаляване на 
срока по 12 режи-
ма; 

3/ намаляване на 
таксите по 7 ре-
жима; 

4/ намаляване на 
изискуеми доку-
менти по 18 ре-
жима; 

5/ опростяване на 
процедурата по 6 
режима. 

Целеви: 

1/ отпадане или 
облекчаване на 17 
режима; 

2/ намаляване на 
срока по 25 режи-
ма; 

3/ намаляване на 
таксите по 13 
режима; 

4/ намаляване на 

АМС  



 

 

1
0

2
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изискуеми доку-
менти по 53 ре-
жима; 

5/ опростяване на 
процедурата по 30 
режима. 

5-2.  

Изпълнение 
на Втори 
план за дейс-
твие за нама-
ляване на 
администра-
тивната 
тежест 2012-
2014 г. 

Подобрява-
не на бизнес 
средата 

Опростяване 
на изисква-
ния, произти-
чащи от на-
ционално и 
европейско 
законодател-
ство 

 

Втори план 
за действие 
за намаля-
ване на 
администра-
тивната 
тежест 2012-
2014 г. 

2012 Съгласно решението по т.19.3 от 
Протокол № 25 от заседанието на МС 
от 27 юни 2012 г. бе подготвен доклад 
от министъра на икономиката за отчет 
към 31.12.2014 г. за изпълнението на 
мерките в Плана за действие за пери-
ода 2012-2014 г., Той е приет с реше-
ние по т.3, от Протокол № 10 от засе-
данието на МС на 11.03.2015 г. Резул-
тати са: 

-изпълнени са 104 мерки (62%) от 
общо 167 мерки, заложени в Плана; 

-в резултат на това административната 
тежест за бизнеса е намаляла с 238.5 
млн. лева годишно или с 15.7% от 
планираното намаление с 20%; 

- за неизпълнените мерки е опреде-
лен нов срок за изпълнение – до 
31.12.2015 г. 

 

На всеки шест месеца се изготвя 
отчет за изпълнение на мерките 
от Плана, който се внася за одоб-
рение в МС. 

2015  1.Намалена 
администра-
тивна тежест 
за бизнеса с 
20%, което 
съответства на 
спестени 
разходи за 
бизнеса го-
дишно общо 
около 312 млн. 
лева 

 

1. Брой изменени 
нормативни акто-
ве. 62 

2. Брой опростени 
задължения за 
информиране за 
бизнеса. 98 

 

МИ 

5-3. 

Изготвяне, 
приемане и 
изпълнение 
на Трети план 
за действие 
за намалява-
не на адми-
нистративна-
та тежест 
2015-2017 

Подобрява-
не на бизнес 
средата 

Опростяване 
на изисква-
ния, произти-
чащи от на-
ционално и 
европейско 
законодател-
ство 

 

Трети план 
за действие 
за намаля-
ване на 
администра-
тивната 
тежест 2015-
2017 г. 

2015 Проведени 9 срещи с отговорните 
институции за мерките в плана; полу-
чени и обобщените техните писмени 
становища по направените предложе-
ния. Работа по изготвянето на Плана 
за действие. 

 

Внасяне на проект на трети план 
за действие за одобрение от МС. 

Изпълнение и отчитане на третия 
План за действие в съответствие 
с решението на МС. 

2017  1.Намалена 
администра-
тивна тежест 
за бизнеса с 
20%, което 
съответства на 
спестени 
разходи за 
бизнеса го-
дишно общо 
около 113 млн. 
лева 

 

1. Брой изменени 
нормативни акто-
ве.-30 

2. Брой опростени 
задължения за 
информиране за 
бизнеса. 150 

 

МИ 

5-4. 

Институцио-
нализация на 
оценка на 
въздействие-
то 

Предотвра-
тяване 
създаването 
на ненужна 
регулаторна 
тежест 

Промени в 
Закона за 
нормативните 
актове 

ЗИД на 
Закона за 
норматив-
ните актове 

Устройствен 
правилник 
на МС и на 
неговата 
админист-
рация  

01.02.2
015 

1. Създадена работна група за изгот-
вяне на концепция за въвеждане на 
оценката на въздействието на законо-
дателството в нормотворческия про-
цес и етапите на нейното изготвяне. 

2. Създадена работна група за изгот-
вяне на промените в Закона за норма-
тивните актове. 

Изготвен ЗИД на Закона за нор-
мативните актове и внесен в 
Народното събрание 

декем-
ври 
2015 

 1/Намален 
брой на про-
мените в 
нормативните 
актове.  

1/Установен мо-
дел на изготвяне 
на ОВ в норматив-
ната рамка 

 

АМС , МП 

5-5. 

Въвеждане и 
прилагане на 
МСП-тест 

Облекчава-
не бизнес 
средата за 
МСП  

Предотвратя-
ване създава-
нето на не-
нужна регула-
торна тежест 
за малкия и 
средния 
бизнес 

На МСП-тест 
трябва да 
подлежат 
всички нор-
мативни 
изменения, 
като се оце-
нява влияние-
то им върху 
МСП 

ЗИД на ЗНА 2013 МИ е изготвило концепция за МСП-
тест и проект на ЗИД на ЗНА. 

МСП-тестът е част от предварителните 
условия по Споразумението за парт-
ньорство относно прилагането на 
Small Business Act 

МСП-тестът е включен в приетото 
с РМС №549 от 29.07.2014 г. 
Ръководство за оценка на въз-
действието. Предстои изменение 
на Закона за нормативните акто-
ве. 

2015  1/Въвеждане и 
прилагане на 
МСП-тест.  

 

 МП и МИ 

5-6. Облекчава-
не бизнес 

Промяна в 
начина на 

ЗИД на ЗТР  2013 Мярката е изпълнена с промените в 
ЗТР през 2012 г. относно регистрация-

Предприемане на промени в 
Търговския закон с цел облекча-

2015  1/Ускоряване 
на регистраци-

 МП и Агенция 
по вписвани-
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Съкращаване 
срока за 
регистрация 
на ново 
предприятия 
до 3 дни и с 
разход под 
100 евро 

средата за 
МСП 

работа на 
Търговския 
регистър, 
която да 
доведе до по-
бързо регист-
риране на нов 
бизнес 

та в срок до 3 работни дни / чл. 19, ал. 
2/. 

Понастоящем Длъжностните лица по 
регистрацията в Агенция по вписвани-
ята се произнасят по заявленията за 
регистрация след изтичане на 3 (три) 
работни дни от постъпването им в 
търговския регистър /чл. 19, ал. от 
ЗТР/ 

С последното изменение на тарифа за 
държавните такси, събирани от аген-
цията по вписванията /изм. ДВ. бр.106 
от 23 Декември 2014г./ са намалени 
таксите за първоначална регистрация 
на търговец. 

Агенция по вписванията изготви про-
ект за ЗИД на ЗТР, предвиждащ срок 
за регистрация на търговец в рамките 
на 1 (един) работен ден. Проектът не е 
приет от НС. 

ване на бизнес средата – съкра-
щаване до 3 дни на времето за 
регистрация на нов бизнес в 
Търговския регистър 

ята на нов 
бизнес - до 3 
дни 

ята (МИ) 

5-7.  

Задължител-
но обществе-
но обсъжда-
не на Порта-
ла 
www.strategy
.bg 

Подобрява-
не на диало-
га със заин-
тересовани-
те страни 

Промени в 
Закона за 
нормативните 
актове 

ЗИД на 
Закона за 
норматив-
ните актове 

Устройствен 
правилник 
на МС и на 
неговата 
админист-
рация 

февру-
ари 
2015 

1. Създадена работна група за изгот-
вяне на концепция за въвеждане на 
оценката на въздействието на законо-
дателството в нормотворческия про-
цес и етапите на нейното изготвяне. 

2. Създадена работна група за изгот-
вяне на промените в Закона за норма-
тивните актове. 

Изготвени ЗИД на Закона за 
нормативните актове и внесен в 
НС 

декем-
ври 
2015 

 1/Увеличен 
достъп на 
гражданското 
общество до 
проектите на 
нормативни 
актове.  

Повишени 
възможности 
за граждански 
мониторинг- 

1/Въведено за-
дължение в нор-
мативната рамка 

АМС и МП 

5-8.  

Въвеждане 
на комплекс-
ното адми-
нистративно 
обслужване 

Подобрява-
не на бизнес 
средата 

Промяна на 
подзаконова-
та норматив-
на уредба 

Промени в 
Наредбата 
за админис-
тративно 
обслужване. 

Промени в 7 
подзаконо-
ви норма-
тивни акта 
на централ-
ни органи. 

Промяна в 
общински 
наредби. 

февру-
ари 
2015 

1. Приети промените в Наредбата за 
административно обслужване. 

2. Стартиран е мониторингът по при-
лагането на комплексното админист-
ративно обслужване след влизането в 
сила на промените (25.03.2015 г.) 

Извършване на мониторинг и 
анализ на въведеното комплекс-
но административно обслужване 
в общините 

декем-
ври 
2015 

 1/ Спестени 
годишни 
разходи за 
гражданите и 
бизнеса 

2/ Спестено 
време на 
гражданите и 
бизнеса 

1/Извършени 
промени по 52 
общински услуги 

АМС 

5-9.  

Политика за 
таксите в 
съответствие 
с обществе-
ните отноше-
ния 

Намаляване 
на админис-
тративната 
тежест за 
гражданите 
и бизнеса 

Проект на нов 
Закон за 
държавните 
такси и необ-
ходимите за 
неговото 
приложение 
подзаконови 
актове  

Нов Закон за 
държавните 
такси и 
подзаконо-
ви норма-
тивни актове 

 

2011 В изпълнение на проект „Политика за 
таксите в съответствие с обществените 
отношения – условие за добро управ-
ление“, финансиран от ЕСФ по ОПАК 
беше разработен проект на нов Закон 
за държавните такси, както и подза-
коновите нормативни актове към 
него. 

Проектите на нормативни документи 
бяха обсъдени с представители на 
администрацията, НПО и бизнеса. 
Публикувани са на интернет страница-
та на Консултативните съвети – 
www.saveti.government.bg. 

Представяне на разработените 
проекти на нов Закон за държав-
ните такси и подзаконовите 
нормативни актове на заместник 
министър-председателя по коа-
лиционна политика и държавна 
администрация и министъра на 
финансите; 

Провеждане на междуведомст-
вено съгласуване 

Провеждане на обществени 
консултации – публикуване на 
проектите на нормативни доку-
менти на интернет страницата на 
МФ и на www.strategy.bg 

Внасяне на проектите на норма-
тивни актове за одобряване от 
МС 

Внасяне на проектите на норма-
тивни актове за приемане от НС 

2016 г.  1/ Избягване 
на неоправда-
но финансово 
натоварване 
върху гражда-
ните и бизнеса  

1/ Разработен 
проект на нов 
Закон за таксите 

2/ Специализира-
на методика за 
оценка на въз-
действието от 
въвеждането или 
актуализирането 
на таксите; 

3/ Методика за 
определяне на 
размера на такси-
те на разходен 
принцип 

4/ Единна тарифа 
за таксите за 
типови админист-
ративни услуги 

МФ, АМС 

Насърчава-
не на елек-
тронното 
управление 

5-10.  

Осигуряване 
на стандарт-

Подобрява-
не на бизнес 
средата 

Усъвършенст-
ване на цент-
ралните 
системи на 

Закон за 
електронно-
то управле-
ние (ЗЕУ) 

2014 Сключен е договор с „Технологика“ 
ЕАД след проведена обществена 
поръчка от МТИТС за разработване на 
модули за служебен достъп. 

м. Март-Април - Приемане на 
Фаза 2 „Детайлизиране“ 

м. Май-Юни – Приемане на фаза 

септем-
ври 
2015 

ОПАК 

2.6 млн. лв. 

 

1/ Брой моду-
ли за служе-
бен достъп– 30 
броя (целева 

 

 

 

МТИТС 

http://www.saveti.government.bg/
http://www.strategy.bg/
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(СП5) на и съвмес-
тима среда за 
по-добро 
администра-
тивно обс-
лужване на 
гражданите и 
бизнеса 

 

електронното 
управление и 
на процесите 
за предоста-
вяне на елек-
тронни адми-
нистративни 
услуги  

Стратегия за 
развитие на 
електронно-
то управле-
ние в Репуб-
лика Бълга-
рия 2014 – 
2020 г., 
приета с 
Решение № 
163 от 
21.03.2014 г. 
на МС и 
пътна карта 
за реализа-
цията й  

Предадени и приети са отчетните 
продукти по Фаза „Планиране“. 

 

 

 

 

Сключен е договор с „Ай Би Ес-
България“ ЕАД след проведена об-
ществена поръчка от МТИТС за разра-
ботване и внедряване на мобилна 
версия на ЕПДЕАУ. 

Предадени и приети са отчетните 
продукти по Фаза „Планиране“. 

 

 

 

Сключен е договор със „Сиела Норма“ 
АД след проведена обществена по-
ръчка от МТИТС за разработване и 
имплементиране на система за е-
Валидиране и система за е-Връчване= 

Предадени и приети са отчетните 
продукти по Фаза „Планиране“. 

3 „Изграждане“ 

м. Юли – Тестване на резултатите 

м. Август – Въвеждане на разра-
ботените модули в реална експ-
лоатация  

 

 

м. Март-Април - Приемане на 
Фаза 2 „Детайлизиране“ 

м. Юни – Приемане на фаза 3 
„Изграждане“ 

м. Юли – Тестване на резултатите 

м. Август – Въвеждане на систе-
мата в реална експлоатация 

 

м. Април - Приемане на Фаза 2 
„Детайлизиране“ 

м. Юли – Приемане на фаза 3 
„Изграждане“ 

м. Юли – Тестване на резултатите 

м. Август – Въвеждане на систе-
мата в реална експлоатация 

 

 

 

 

 

 

 

 

септем-
ври 
2015 

 

 

 

 

септем-
ври 
2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПАК 

2.8 млн. лв. 

 

 

 

 

 

ОПАК 

2.6 млн. лв 

 

стойност) 

 

 

 

 

 

2/ Разработва-
не и внедря-
ване на мо-
билна версия 
на ЕПДЕАУ 

 

 

 

3/ Разработва-
не и внедря-
ване на систе-
ма за е-
Валидиране 

4/ Разработва-
не и внедря-
ване на систе-
ма за е-
Връчване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Брой разрабо-
тени софтуерни 
проекти за систе-
ма за е-
валидиране – 1 бр. 
(целева стойност 

2/ Брой разрабо-
тени софтуерни 
проекти за систе-
ма за е-връчване – 
1 бр. (целева 
стойност 

5-11.  

Електронна 
автентифи-
кация и 
идентифика-
ция на граж-
дани за 
използване 
на електрон-
ни услуги 

 

Подобрява-
не на бизнес 
средата 

Разработени 
компоненти 
за електронна 
автентифика-
ция и елект-
ронна отори-
зация 

Закон за 
електронно-
то управле-
ние (ЗЕУ) 

Стратегия за 
развитие на 
електронно-
то управле-
ние в Репуб-
лика Бълга-
рия 2014 – 
2020 г., 
приета с 
Решение № 
163 от 
21.03.2014 г. 
на МС и 
пътна карта 
за реализа-
цията й  

2011 Проведена е обществена поръчка за 
избор на изпълнител. Заповедта за 
избор на изпълнител e обжалвана. 
ВАС се произнесе и предстои сключ-
ване на договор. Към 27.04.2015 г. 
има сключен договор с изпълнител - 
„Бул Ес Ай“ 

м. април - Сключване на договор 
с изпълнител за разработване на 
компоненти за автентикация и 
компоненти за електронна ото-
ризация  

 

м. септември – тестване и внед-
ряване на разработените компо-
ненти 

септем-
ври 
2015 

ОПАК 

2 980 000 лв. 

1/ Разработ-
ване и внед-
ряване на 
компонент за 
електронна 
автентифика-
ция 

2/ Разработ-
ване и внед-
ряване на 
компонент за 
електронна 
оторизация 

1/ Брой разрабо-
тени компоненти 
за автентикация1 
брой (целева 
стойност 

2/ Брой разрабо-
тени компоненти 
за електронна 
оторизация– 1 
брой (целева 
стойност) 

МТИТС 

 5-12. 

Развитие на 
възможности
те за 
електронна 
комуникация 
в процеса по 
усвояване на 
средствата от 
ЕС  

. 

Ефективно 
насочване 
на ресурсите 
в икономи-
ката 

Предоставяне 
на възмож-
ност за елект-
ронна кому-
никация 
между кан-
дидатите по 
проек-
ти/бенефицие
нтите по 
програмите и 
УО на прог-
рамите и СО  

ПМС за 
приемане на 
национални 
правила за 
допустимост 
на разходи-
те по опера-
тивните 
програми, за 
финансовата 
рамка 2014 - 
2020 г.  

ПМС за 
определяне 
на реда за 
предоставя-
не на БФП 
по програ-
мите, съфи-
нансирани 

2013 В посочения период са работени и ще 
бъдат пуснати в експлоатация до края 
на месец март 2015 г. функционалнос-
тите на ИСУН 2020 позволяващи кан-
дидатстване по електронен път. 

През периода ще бъдат пуснати в 
експлоатация всички функцио-
налности позволяващи изцяло 
електронна комуникация между 
бенефициентите и управляващи-
те органи 

декем-
ври 
2015 

 1/Намалена 
администра-
тивната тежест 
чрез осигуря-
ване на въз-
можност за 
електронно 
кандидатства-
не и отчитане; 
многократно 
използване на 
веднъж предс-
тавени доку-
мен-
ти/информаци
я от всички 
органи; уско-
ряване на 
процесите. 

1/Изградена фун-
кционалност за 
електронна кому-
никация на ин-
формационна 
система за управ-
ление на средст-
вата от ЕС за пе-
риода 2014-2020 г  

АМС  
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от ЕФРР, 
ЕСФ и КФ на 
ЕС за пери-
ода 2014-
2020 г. 

Разширя-
ване на ex 
ante конт-
рола на 
обществе-
ните по-
ръчки и 
укрепване 
на адми-
нистратив-
ния капа-
цитет на 
АОП (СП5) 

5-13.  

Разширяване 
обхвата на ex 
ante контро-
ла 

Ефективно 
насочване 
на ресурсите 
в икономи-
ката 

Създаване на 
нормативна 
основа за 
разширяване 
обхвата на ex 
ante контрола 
на АОП 

Нов закон за 
обществе-
ните поръч-
ки 

Национална 
стратегия за 
развитие на 
сектор 
обществен 
поръчки за 
периода 
2014-2020 г. 

2014 Разработен е проект на нов Закон за 
обществените поръчки, с който ще се 
създаде нормативна основа за разши-
ряване обхвата на ex ante контрола, 
осъществяван от АОП и укрепване на 
нейния административен капацитет, 
необходим за изпълнение на функци-
ите й, вкл. по отношение на извърш-
вания контрол.  

До края на 2015 г. проектът на 
нов закон се очаква да бъде 
приет от НС и да влезе в сила от 
01.01.2016 г., след която дата ще 
се осъществява разширения 
обхват на контрола. 

края на 
2015 

2016 г. – 3.2 
млн.лв. 

2017г. – 1.1 
млн.лв. 

2018 г. – 1.1 
млн.лв. 

1/Разширен 
обхват на ex 
ante контрола 
след 
01.01.2016 г. 

Приемане на нов 
ЗОП 

АОП 

Предприе-
мане на 
действия за 
въвеждане 
на елект-
ронни 
обществе-
ни поръчки 

(СП5) 

5-14.  

Избор и 
поетапно 
въвеждане 
на 
национален 
модел за 
електронни 
обществени 
поръчки 

Ефективно 
насочване 
на ресурсите 
в икономи-
ката 

Определяне 
на национа-
лен модел за 
електронно 
възлагане, 
съобразен със 
специфичните 
условия в 
България и 
най-добрите 
европейски 
практики; 
предприема-
не на дейст-
вия за пое-
тапно реали-
зиранена 
избрания 
модел 

Национална 
стратегия за 
развитие на 
сектор 
обществени 
поръчки за 
периода 
2014-2020 г. 

Ратифици-
ран договор 
между МИ и 
Европейска-
та банка за 
възстановя-
ване и раз-
витие 

Февру-
ари 
2013 

В изпълнение на договора, сключен 
между МИ и ЕБВР, банката представи 
концепция за национален модел за 
електронни обществени поръчки.  

С РМС№ 108/19.02.2015 г. се опреде-
ли национален централизиран едноп-
латформен модел за електронно 
възлагане 

Предстои предприемане на 
действия за придобиване на 
модела - разработване на техни-
чески спецификации и др. 

край на 
2015 

2016 г. - 6 
млн.лв. 

1/Намаляване 
на корупцион-
ния риск и 
подобряване 
на бизнес 
средата - 

1/Избран нацио-
нален модел за 
въвеждане на 
електронни об-
ществени поръч-
ки; 

2/Изработена 
техническа специ-
фикация за при-
добиване на 
модела 

АОП 

Подобря-
ване качес-
твото на 
съдебната 
система 
(СП5) 

 

5-15.  

Обществено 
участие при 
избора на 
ръководни 
позиции в 
съдебната 
власт  

Повишаване 
на ефектив-
ността и 
прозрач-
ността на 
съдебната 
система  

Подобрява-
не на качес-
твото и 
доверието в 
праворазда-
ването  

Публикация 
на атестаци-
онни форму-
ляри  

Публикуване 
на справки и 
данни за 
кандидатите 
за админист-
ративни 
ръководители 

Обсъждане на 
публично 
заседание на 
кандидатури-
те, като ма-
гистрати, 
НПО, висши 
училища и 
научни орга-
низации 
могат да 
представят 
становища за 
кандидата, 
включващи 
въпроси, 
които могат 
да му бъдат 
поставяни 

Актуализи-
рана страте-
гия за съ-
дебната 
власт до 
2020 г. 

ЗИД на 
Закон за 
съдебната 
власт 

2014 Приета през януари 2015 г. от НС 
Актуализирана стратегия за съдебната 
власт до 2020 г. 

Атестационните формуляри са пуб-
лично достъпни на интернет страни-
цата на ВСС. На същата се публикуват 
справки и данни за кандидатите за 
административни ръководители. В 
изпълнение на чл. 194а, ал. 6 на ЗСВ, 
юридически лица с нестопанска цел, 
регистрирани за осъществяване на 
общественополезна дейност, висши 
училища и научни организации не по-
късно от 7 дни преди събеседването 
по чл. 194б могат да представят на 
Висшия съдебен съвет становища за 
кандидата, включващи и въпроси, 
които да му бъдат поставяни. Същите 
биват публикувани на Интернет стра-
ницата на ВСС. 

ЗИД на Закон за съдебната власт 2015  1/Възприеман
е на незави-
симостта на 
съдебната 
система (Све-
товен иконо-
мически фо-
рум, доклади 
на ЕК) 

 

1/ Повишаване на 
прозрачността в 
работата на ВСС 
при избор на 
административни 
ръководители в 
органите на съ-
дебната власт 

2/ Повишаване на 
общественото 
доверие в кадро-
вата политика, 
провеждана от 
ВСС  

ВСС, МП 

5-16.  

Дефиниране 
на ключови 
престъпле-

Подобрява-
не на бизнес 
средата 

Въвеждане на 
международ-
ни задълже-
ния в област-
та на борбата 

Проект на 
нов ЗИД на 
Наказателен 
кодекс 

2014 Изготвен е ЗИД на НК, който е одоб-
рен с РМС № 812/09.12.2014 г. и е 
внесен за приемане от НС.Едно от 
включените изменения и допълнения 

Разработване на нова наказател-
на политика 

2015     
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ния (терори-
зъм, финан-
сови прес-
тъпления) 

с престъп-
ността в 
българското 
законодател-
ство 

се отнася до чл. 108а от НК, а именно: 

Изпълнение на препоръка на Комите-
та на експертите за оценка на мерките 
срещу изпирането на пари и финанси-
рането на тероризма (МОНИВАЛ) към 
Съвета на Европа, отправена на Ре-
публика България с Оценителния 
доклад за страната ни в рамките на 
Третия кръг за оценка, за привеждане 
в съответствие с международните 
стандарти на престъплението „финан-
сиране на тероризъм“, като предло-
женото изменение е в Глава първа 
„Престъпления против републиката“, 
Раздел IV „Други престъпления” от НК. 
С предложеното изменение се преци-
зира редакцията на чл. 108а, ал. 2, за 
да се осигури, че криминализирането 
на финансирането на тероризъм 
обхваща по недвусмислен начин не 
само финансирането на терористични 
актове, но също така и финансирането 
на терористични организации и на 
отделни терористи, дори при липсата 
на връзка с конкретен терористичен 
акт или актове. 

5-17.  

Преодолява-
не на нерав-
номерната 
натовареност 
на магистра-
тите 

Подобрява-
не на бизнес 
средата 

Повишаване 
на ефектив-
ността на 
съдебната 
система  

Подобрява-
не на качес-
твото и 
доверието в 
праворазда-
ването 

Провеждане 
на конкурсни 
процедури за 
незаети места 
в съдебната 
система 

Актуализира-
не на съдебна 
карта 

Подобряване 
на капацитета 
в съдебната 
система чрез 
обучения на 
служители 

Актуализи-
рана страте-
гия за съ-
дебната 
власт до 
2020 г.  

Годишна 
програма на 
ВСС 

2014     1/Брой висящи 
дела на 100 
жители (про-
мяна) 

 

1/ Време необхо-
димо за разреша-
ване на наказа-
телни дела/ граж-
дански и търговс-
ки дела/ админис-
тративни дела 
(промяна)  

2/ Дял на разре-
шени дела по 
видове (промяна 

3/ Брой дела на 
магистрат промя-
на) 

4/ Брой съдии на 
100 хил. жители 

МП 

 Приемане и 
прилагане 
на обекти-
вен механи-
зъм за из-
мерване 
работната 
натоваре-
ност , както 
в органите 
на съдебна-
та власт, 
така и на 
индивиду-
ално ниво, с 
акцент 
върху качес-
твените 
показатели 

Оптимизира-
не на работ-
ната натова-
реност на 
органите на 
съдебната 
власт, както и 
на индивиду-
алната работ-
на натоваре-
ност на ма-
гистратите 
чрез изработ-
ване, прие-
мане и прила-
гане на един-
ни критерии 
за оценка на 
натоваре-
ността в 
съдебната 
система с 
акцент върху 
качествените 
показатели. 

Въз основа на 
обективната 
оценка на 
работната 
натовареност 

 2014 Извършено е емпирично проучване 
сред магистратите в България с цел 
определяне на единни критерии за 
определяне на работната натоваре-
ност както на индивидуално ниво, 
така и на ниво орган на съдебната 
власт. 

Приемане на единни критерии за 
определяне на работната нато-
вареност на ниво орган на съ-
дебната власт и на индивидуално 
ниво. 

2015   Приети единни 
критерии за опре-
деляне на работ-
ната натовареност 
на ниво орган на 
съдебната власт и 
на индивидуално 
ниво. 

 

ВСС 



 

 

1
0

7
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ще се обсъди 
евентуална 
реформа на 
съдебната 
карта 

5-18. 

Е-правосъдие  

 

Подобрява-
не на бизнес 
средата 

Повишаване 
на ефектив-
ността и 
прозрач-
ността на 
съдебната 
система 

Подобрява-
не на качес-
твото и 
доверието в 
праворазда-
ването 

Регламенти-
ране на елек-
тронното 
правосъдие  

Изграждане 
на единен 
електронен 
портал на 
съдебната 
власт 

Изграждане 
на ИКТ инф-
раструктура, 
свързаност и 
оперативна 
съвместимост 

Въвеждане на 
електронни 
услуги и 
опериране с 
електронно 
съдържание в 
сектора 

ЗИД на 
Закон за 
съдебната 
власт. 

Актове на 
МС; 

Вътрешни 
администра-
тивни актове 
на ВСС. 

2012     1/ Спестено 
време за 
граждани и 
бизнес в дни 

2/ Спестени 
разходи за 
граждани и 
бизнес в лева 

3/ Предоста-
вяне на публи-
чен достъп на 
гражданите и 
бизнеса до 
електронните 
дела със зали-
чени лични 
данни 

4/ Спестени 
разходи от 
държавния 
бюджет 

5/ Брой пре-
доставени 
електронни 
услуги на 
граждани 

6/ Повишаване 
на ефектив-
ността и проз-
рачността на 
съдебната 
власт и удобс-
твото за граж-
даните и 
юридическите 
лица чрез 
пълноценно 
изграждане на 
информаци-
онните техно-
логии 

1/ Свързаност на 
регистрите (%) 

2/ Свързаност на 
органите на съ-
дебната власт 

 

МП (МТИТС) 

Засилване 
на борбата 
с корупция-
та (СП5) 

5-19.  

Уеднаквява-
не на дис-
циплинарна-
та практика 
на Висшия 
съдебен 
съвет 

Подобрява-
не на бизнес 
средата 

Повишаване 
на ефектив-
ността и 
прозрач-
ността на 
съдебна-та 
система  

Подобрява-
не на качес-
твото и 
довери-ето 
в правораз-
даването 

Прилагане на 
единни кри-
терии при 
налагане на 
дисципли-
нарни нака-
зания на 
съдии, проку-
рори и следо-
ватели с цел 
уеднаквяване 
на дисципли-
нарната 
практика на 
ВСС 

Правила за 
дисципли-
нарната 
дейност на 
Висшия 
съдебен 
съвет, прие-
ти с реше-
ние на ВСС 
по Протокол 
№ 
60/11.12,201
4 г. 

2014   Постоя-
ен 

 1/Намаляване 
на броя на 
отменените 
решения на 
ВСС, с които е 
наложено 
дисциплинар-
но наказание 
на магистрати  

 

1/ Превенция на 
корупцията в 
съдебната власт  

2/ Уеднаквяване 
на дисциплинар-
ната практика на 
ВСС 

 

ВСС  

5-20.  

Изпълнение 
на Стратегия-
та за превен-
ция и борба с 
корупцията в 
съдебната 
система 

Подобрява-
не на бизнес 
средата 

Изпълнение 
на Стратегия-
та за превен-
ция и борба с 
корупцията в 
съдебна-та 
система 

 

Стратегия за 
превенция и 
противо-
действие на 
корупцията 
в съдебната 
система. 

2015 Комисия „Професионална етика и 
превенция на корупцията” има воде-
ща роля при реализирането на Страте-
гията за превенция и противодействие 
на корупцията в съдебната система, 
но за изпълнението на мерките, зало-
жени в нея, са отговорни всички пос-
тоянни комисии на ВСС. В тази връзка 
КПЕПК с решение по протокол 

Към момента КПЕПК е приела 
проект за Оценка на изпълнение-
то на Стратегия за превенция и 
противодействие на корупцията 
в съдебната система за 2014 г., 
който предстои да бъде внесен 
за разглеждане на заседанието 
на ВСС на 02.04.2015 г.  

2015    ВСС  
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№42/17.11.2014 г. е изискала от пос-
тоянните комисии към ВСС, в срок до 
9.12.2014 г. да предоставят на КПЕПК 
информация за изпълнението на 
мерките, заложени в Стратегията за 
превенция и противодействие на 
корупцията в съдебната система. 

5-21. 

Развитие и 
внедряване 
на интервен-
ционни 
системи за 
борба с 
корупцията и 
повишаване 
на ефекта и 
интегриттета 
на централ-
ната и мест-
ната власт 

Подобрява-
не на бизнес 
средата 

Засилване на 
администра-
тивния капа-
цитет на 
ЦППКОП 

 

Актуализация 
на Национал-
ната страте-
гия за пре-
венция и 
противодейс-
твие на ко-
рупцията и 
организира-
ната престъп-
ност в Бълга-
рия 

Разработване 
и внедряване 
на Е-търг в 
здравеопаз-
ването. 

Разработване 
на антико-
рупционни 
мерки при 
отпускането 
на инвалидни 
пенсии. 

Национал-
ната страте-
гия за пре-
венция и 
противо-
действие на 
корупцията 
и организи-
раната 
престъпност 
в България“. 

ЗИД на ЗОП 

 

Устройствен 
правилник 
на ЦППКОП 

 

2012 Закон за единен орган за превенция 
на корупцията. 

С Решение на Министерски съвет от 
08.04.2015 г. е приета нова Национал-
на стратегия за борба с корупцията 

   1/ Намаляване 
на зоните с 
потенциал за 
поява на ко-
рупция  

1/Разработени 
анализи 

2/ Предложени 
мерки 

ЦППКОП 

Подобря-
ване на 
енергийна-
та ефектив-
ност (СП6) 

6-1.  

Ускорена 
газификация 
на 
домакинстват
а 

Подобрява-
не на енер-
гийната 
ефектив-
ност/ нама-
ляване на 
въглеродни-
те емисии 

Интегриране 
на газоразп-
ределителния 
сектор към 
местните 
стратегии и 
програми  

 

Изпълнение 
на мерки за 
енергийна 
ефективност 
при крайните 
потребители 
на природен 
газ (DESIREE) 

Закон за 
енергетика-
та 

Енергийна 
стратегия на 
Република 
България до 
2030 г. 

Програма за 
ускорена 
газификация 
на Републи-
ка България 
до 2020 г. 

2012 В изпълнение на Енергийната страте-
гия на Република България до 2020 г., 
приета от НС на 01.06.2011 г., бяха 
разработени проекти на програми за 
стабилизиране и развитие на топло-
фикационния сектор и за ускорена 
газификация на Република България 
до 2020 г.  

Отпуснати средства от МФК по проект 
DESIREE 

Подготовка и провеждане на двусте-
пенна тръжна процедура по правила-
та на ЕБВР за избор на консултант по 
Проекта. Публикувана на 04.08.2014г. 
Обява за заявяване на инетерес с 
краен срок за подаване на оферти 
17.09.2014г. Получени в рамките на 
срока 9 предложения. Одобрена от 
ЕБВР къса листа и изпратени на одоб-
рените писма за поготовка на пред-
ложения. 

Предложения за промени в 
закони и наредби, водещи до 
стимулиране на процесите по 
битовата газификация.  

Стартиране на схемата за подпо-
магане на 10 000 домакинства за 
присъединяване към съществу-
ващата газоразпределителна 
мрежа. 

Към момента тече оценител-
на двустепенна процедура по 
правилата на ЕБВР, която е ад-
министратор на средствата по 
МФК, за избор на Консултант за 
осъществяване на подготовка и 
управление на проекта за целия 
3 годишен период на изпълне-
ние. 

 

2015 10.5 млн. 
евро грант по 
МФК 

1/Намаляване 
на енергийна-
та интензив-
ност на БВП 
(промяна)  

2/Намаляване 
на емисиите 
на СО2 (про-
мяна)  

1/Увеличен дял на 
домакинствата с 
достъп до приро-
ден газа  

(дял на газифици-
рани домакинства)  

(дял на газифици-
рани домакинства 
30% - цел 2020г.) 

До края на 2020 г. 
ще бъдат постиг-
нати 16 %, по 
последни проуч-
вания. 

МЕ, АУЕР 

Премахва-
не на преч-
ките за 
навлизане 
на пазара, 
намаляване 
на дела на 
регулира-
ния сег-
мент, съз-
даване на 
прозрачен 
пазар на 

6-2.  

Постигане на 
условия за 
устойчива и 
конкурентна 
пазарна 
среда в 
енергетиката  

Завършване 
либерали-
зацията на 
пазара на 
електрое-
нергия и газ 

Сертифици-
ране на опе-
ратори на 
преносни 
мрежи за ел. 
енергия и 
природен газ 

Актуализация 
и оптимиза-
ция на пазар-
ния модел  

Решение на 
КЕВР № Р-
205 от 
18.12.2013 г. 
за прехвър-
ляне на ЕСО 
ЕАД собст-
веността 
върху елект-
ропреносна-
та мрежа   

Доклад на 
закрито 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направени две изменения в правила-
та за търговия с електрическа енергия 
(ПТЕЕ) с което се позволи реалното 
стартиране на балансиращ пазар с 
включването на всички търговски 
участници в него. Той започна работа 
през юни 2014г.  

През 2014г. бе лицензирано дружест-
во, което има за задача до подготви и 
стартира работата на борсов пазар на 
електроенергия. 

Сформирана работна група със задача 

Подготовка на ново изменение 
на модела на пазара, с което да 
се даде възможност, на всички 
крайни клиенти, за свободен 
избор на доставчик. Подготовка 
на ЗИД на ЗЕ и ЗЕВИ,  

Преглед на използваните модели 
в другите държави-членки на ЕС, 
анализ и отчитане на национал-
ната специфика, промени в 
нормативната уредба и регула-
торната рамка и осъществяване 

До края 
на 2015 

 

 

 

 

2017 

 1/ Намаляване 
на квотата за 
регулиран 
пазар – към 
2015 – 48 % 

2Актуализи-
ран и оптими-
зиран пазарен 
модел  

 

1/Брой сделки 
„един ден нап-
ред“, извършени 
на енергийната 
борса 

КЕВР, МЕ 
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едро на 
електро 
енергия и 
природен 
газ, посте-
пенно 
премахване 
на квотите 
(СП6) 

заседание 
на КЕВР от 
08.08.2013г.
за сертифи-
циране на 
Булгартран-
сгаз 

 

Пакет Кли-
мат/Енергет
ика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 
2015 

„Внедряване на приложим пазарен 
модел за електроенергия , както и 
наблюдение, анализ и оценка на 
пазара“.  

 

извършен анализ относно възмож-
ността за използване на съществува-
щата MMS платформа на ЕСО ЕАД и 
проведена процедура за избор на 
изпълнител за предоставяне на плат-
форма под формата на софтуер като 
услуга за оперирането на пазар чрез 
двустранни договори 

на контрол по прилагането й. 

 

 

Очаква се подаване на оферти до 
19.12.2014 г. 

 

Укрепване 
на незави-
симост и 
админист-
ративен 
капацитет 
на енер-
гийния 
регулатор 
(СП6) 

6-3. 

Подобряване 
на капаците-
та и незави-
симостта на 
КЕВР 

Гарантиране 
независи-
мостта на 
регулатора 

Нова органи-
зационна 
структура на 
КЕВР  

Създаване на 
консултатив-
ни структури 
на гражданс-
кото общест-
во 

Осигуряване 
на финансова 
независимост 
на КЕВР 

ЗИД на 
Закон за 
енергетика-
та  

Устройствен 
правилник 
на КЕВР 

2013 Приети промени в Закона за енерге-
тиката с цел да се стабилизира финан-
совото състояние на енергетиката, 
балансират взаимоотношенията в 
сектора и да се гарантира независи-
мостта на регулатора в полза на пот-
ребителите.  

 

С влизане в сила на приемане на 
промените ще бъдат направени 
промени и в Устройствения 
правилник на КЕВР.  

 

Изготвяне на наредба, която да 
регламентира намаляването на 
тежестта на разходите за изкупу-
ване на енергия от ВЕИ върху 
големи индустриални потреби-
тели, 

2015  1/ Цена на 
електроенер-
гия за дома-
кинства и за 
промишленост 
в ППС (промя-
на)  

 

1/ Брой админист-
ративни служите-
ли в регулаторни-
те органи 

2/ Брой извърше-
ни проверки регу-
латорни одити в 
електроразпреде-
лителни дружест-
ва  

 

КЕВР, МОСВ, 
МЕ 

Укрепване 
на капаци-
тета за 
справяне с 
прекъсва-
нията на 
доставките 
(СП6) 

  

6-4.  

Междусис-
темни газови 
връзки 

Газохрани-
лище в Чирен 

Сигурност на 
доставките 

Изграждане 
на МГВ Бъл-
гария-
Румъния 

 

Изграждане 
на МГВ Бъл-
гария-Гърция 

 

Изграждане 
на МГВ Бъл-
гария-Сърбия 

 

Изграждане 
на МГВ Бъл-
гария-Турция 

 

Разширяване 
на капацитета 
и модерниза-
ция на газох-
ранилището в 
Чирен 

 

Газов хъб 

РМС за МГВ 
България-
Сърбия – 
обект от 
национално 
значение   

2012-
2013 

“Междусистемна газова връзка Бъл-
гария-Румъния” 

Изградени и въведени в експлоата-
ция:  

-Газоизмервателна станция Русе  

-Линейна част от наземния участък на 
газопровода на територията на 
Р.България..  

-Кранов възел на територията на 
Р.България.  

Обществената поръчка за изграждане 
на участъка под р. Дунав е обявена на 
16.01.2015г., а крайният срок за пред-
ставяне на оферти от участниците в 
процедурата е 27.02.2015 г, Размерът 
на поръчката е 4 966 664 евро. 

 

Изграждане на МГВ България-Гърция 

-Приет и влязъл в сила ОВОС в Бълга-
рия и Гърция.  

-Приет Подробен устройствен план – 
парцеларен план (ПУП-ПП).  

 

 

 

Изграждане на МГВ България-Сърбия 

 

 

 

 

 

 

Изграждане на МГВ България-Турция 

-Сформирана работна група за под-
готвка на предварителното предпро-
ектно проучване, в рамките на което 
ще бъдат уточнени всички технически-
те аспекти на проекта, неговите фи-

“Междусистемна газова връзка 
България-Румъния” 

При липса на нови усложнения, 
свързани със специфичната 
геоложка структура на участъка 
под р. Дунав, се очаква между-
системната връзка да бъде въве-
дена в експлоатация приключат 
до средата на 2015 г. и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изграждане на МГВ България-
Гърция 

Предстои акционерите в IGB да 
вземат окончателното 
инвестиционно решение за 
изграждане на IGB до средата 
2015 г.  

 

Изграждане на МГВ България-
Сърбия 

Очакван срок за завършване на 
строителството на българска 
територия е 2017г. 

 

 

 

Изграждане на МГВ България-
Турция 

Среща на високо равнище за 
приемане на доклад с оценка на 
изпълнението  

Sредата 
на 
2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 
или в 
начало-
то на 
2018 г. 

 

 

 

 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

БФП по „Ев-
ропейската 
енергийна 
програма за 
възстановя-
ване” /ЕЕПВ/ 
в размер до 
8 929 000 
евро.  

 

 

 

 

 

 

Съфинансира
не - 45 млн. 
евро по ЕЕПВ, 
Обща стъой-
ност на 
проекта е 
около 220 
млн. евро. 

 

 

Стойност на 
инвестицията 
за българска-
та част на 
трасето е 49 
млн. евро, 
осигурени по 
ОПРКБИ и 
ОПИК 

 

 

Необходими-
те инвести-
ции между 
50 и 100 млн. 
евро, в зави-

1/ Устойчивост 
на системата 
срещу прекъс-
вания на 
доставките на 
газ 

2/ Диверсифи-
кация на из-
точниците и 
пътищата за 
енергийни 
доставки 

3/ Разширява-
не на капаци-
тета за съхра-
нение  

Капацитет на вече 
изградени ревер-
сивни междусис-
темни газови 
връзки  

МЕ 



 

 

1
1

0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

нансови параметри, възможността за 
привлечено европейско финансиране. 

 

Разширяване на капацитета и модер-
низация на газохранилището в Чирен 

 

-изработен „Технологичен проект за 
експлоатация на хранилището”, който 
разглежда и оценява различни вари-
анти за увеличаване капацитета на 
хранилището и на дебитите за нагне-
тяване/добив на природен газ.  

 

Газов хъб 

Изпратено предложение до ЕК за 
създаване на газов хъб.  

 

 

 

Разширяване на капацитета и 
модернизация на газохранили-
щето в Чирен 

 

през 2015 - 2016 г. е предвидено 
изпълнение на 3D сеизмика и 
геомеханично симулиране 

 

 

Газов хъб 

Предстои решение от ЕК 

симост от 
резултатите 
на предвари-
телното 
предпроект-
но проучване 
и съгласува-
ния капаци-
тет. 

 

НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ 

Заетост 
(НЦ1) 

1-1. 

Програми и 
мерки за 
обучение и 
заетост фи-
нансирани 
със средства 
от ДБ 

Активни 
политики на 
пазара на 
труда 

Осигуряване 
на субсиди-
рана заетост 
по Национал-
ни програми в 
рамките на 
НПДЗ 

НПДЗ за 
2015 г, 
приет с РМС 
№ 14 от 14 
януари 
2015 г.  

2013 През 2014 г. по програми и мерки за 
обучение и заетост в нова заетост са 
включени 50 297 лица и са изразход-
вани средства в размер на 82 млн.лв. 

През периода ноември декември 
2014г. по програми и мерки за обуче-
ние и заетост, финансирани със средс-
тва от ДБ, средно-месечно са работи-
ли 15 812 лица. Изразходвани са 
средства в размер на 8.3млн.лв. 

През 2015 г. е предвидено по 
програми и мерки за обучение и 
заетост да се осигури заетост на 
общо 26 415 лица, от които – 
12 794 лица в нова заетост и 
обучение на 12 161 лица. Пред-
видени са средства в размер на 
70 млн. лв. 

постоя-
нен 
срок 

 1/Намаляване 
равнището на 
безработица с 
0,1п.п. 

2/Намаляване 
равнището на 
продължител-
на безработи-
ца с 0,5 п.п. 

1/ Дял на преми-
нали програма за 
заетост/обучение 
с устойчива зае-
тост на същото 
или друго място 
като % от всички 
безработни вклю-
чени в програма- 
11%  

2/ Относителен 
дял на средствата 
за активна поли-
тика на пазара на 
труда (ДБ) от БВП- 
0.09  

МТСП (АЗ, 
АСП) 

1-2. 

Финансови 
стимули за 
създаване на 
работни 
места в 
предприятия 
в сектори с 
висока доба-
вена стой-
ност 

Насърчаване 
на инвести-
ции, създа-
ващи работ-
ни места във 
високотех-
нологичните 
сектори и в 
районите с 
висока 
безработица 

Издаване на 
сертификати 
за клас инвес-
тиция по 
Закона за 
насърчаване 
на инвести-
циите (ЗНИ) 

Отпускане на 
финансови 
средства за 
прилагане на 
насърчител-
ните мерки 
по ЗНИ, вклю-
чително за 
частично 
възстановя-
ване на раз-
ходите за 
осигуровки на 
работодателя 
за разкритите 
нови работни 
места. 

ЗНИ и Пра-
вилник за 
прилагане 
на ЗНИ 

Регламент 
(ЕС) № 
651/2014 на 
Комисията 
от 17 юни 
2014 г. за 
обявяване 
на някои 
категории 
помощи за 
съвместими 
с вътрешния 
пазар в 
приложение 
на членове 
107 и 108 от 
Договора 

 

ОПРЧР 2014-
2020 г 

 

2013 В периода 1 ноември 2014 г. – 31 март 
2015 г. са издадени 3 сертификата по 
ЗНИ (за инвестиция клас „А“) за про-
екти, предвиждащи разкриването на 
188 нови работни места. Инвестиции-
те по тях са на стойност 38.3 млн.лв. 

През 2014 г. са издадени общо 16 
сертификата по ЗНИ (четиринадесет 
за клас “А“, един за клас „Б“ и един за 
приоритетен инвестиционен про-
ект), предвиждащи разкриването на 
10 066 нови работни места, от които 
1850 по приоритетния проект, 1483 
във високотехнологични производства 
и услуги и 6023 в общини с висока 
безработица. Инвестициите са на 
обща стойност от 1.8 млрд.лв., от 
които 1.6 млрд.лв. по приоритетния 
проект, 8.9 млн.лв. във високотехно-
логични производства и услуги и 149.6 
млн.лв. в общини с висока безработи-
ца.  

В периода 1 ноември 2014 г. – 31 март 
2015 г. са предоставени финансови 
стимули по реда на ЗНИ в общ размер 
от 1 494 295.42 лв., в т.ч. 1 392 141.42 
лв. за частично възстановяване на 
извършени разходи за осигурителни и 
здравни вноски за новоразкритите 
работни места и 102 154 лв. за изг-
раждане на елементи на техническата 
инфраструктура. Насърчени са 8 про-
екта с общ обем на инвестициите от 
55.4 млн.лв. и планирано разкриване 
на 2409 нови работни места. 

За периода 1 април 2015 г. – 31 
декември 2017 г. 28 проекта 
сертифицирани по ЗНИ на обща 
стойност 711 млн.лв., предвиж-
дащи създаване на 1353 нови 
работни места. 

 

Предоставени насърчителни 
мерки на 14 проекта с общ обем 
на инвестициите от 275 млн.лв., с 
планирани 688 нови работни 
места. 

2017  1/Коефициент 
на заетост в 
сектори с 
висока доба-
вена стойност 
(промяна)-
ръст със 16% 
за периода 
2012-2013 г.  

2/Брой създа-
дени работни 
места и раз-
мер на инвес-
тиции в ДМА 
по сертифици-
рани по ЗНИ 
проекти във 
високотехно-
логичните 
производства 
и услуги. 1483 
нови работни 
места и 8.9 
млн.лв. инвес-
тиции в ДМА 
за 2014 г. 

1/Дял на новосъз-
дадени работни 
места в сектори с 
висока добавена 
стойност (като % 
от всички ново-
създадени работ-
ни места по сер-
тифицирани по 
ЗНИ проекти) 
14.7% за 2014 г. 

 

МИ, и МТСП и 
БАИ 

1-3. Политика за Изпълнение Национална 2014 Изготвен проект на План за действие м. април 2015 г.:  2020 Програма 1/ Повишаване 1/ Приемане на МОН (дирек-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Стимулиране 
на ученето 
през целия 
живот 

учене през 
целия живот 

на Национал-
ната страте-
гия за учене 
през целия 
живот 2014-
2020 г. 

Взаимодейст-
вие със заин-
тересовани 
страни за 
изпълнение, 
мониторинг и 
оценка на 
политиката за 
УЦЖ в рамки-
те на Нацио-
налната 
координаци-
онна група за 
учене през 
целия живот 
(НКГУЦЖ) 

Изпълнение 
на Европейс-
ката програма 
за учене на 
възрастни 
(ЕПУВ) – ІІ 
етап 

Изпълнение 
на Национал-
ната комуни-
кационна 
стратегия за 
подкрепа на 
Електронната 
платформа за 
учене на 
възрастни в 
Европа 
(EPALE) 

стратегия за 
учене през 
целия живот 
за периода 
2014-2020 
година (РМС 
№ 12 от 
10.01.2014 г.
) 

ОПНОИР 

Европейска-
та програма 
за учене на 
възрастни  

Национална 
комуника-
ционна 
стратегия за 
подкрепа на 
Електронна-
та платфор-
ма за учене 
на възраст-
ни в Европа 
(EPALE) 

за 2015 г.;Проведено публично об-
съждане и съгласуване - октомври 
2014 - януари 2015 г. 

Приет План за действие за 2015 г. в 
изпълнение на НСУЦЖ- февруари 
2015 г. 

Подготовка на Методика за разработ-
ване на Годишен мониторингов док-
лад за изпълнение на политиката за 
УЦЖ - 31 март 2015 г. 

Изготвен анализ на формалната сис-
тема за учене на възрастни в България 
– 31 март 2015 г. 

Проведена стартираща конференция 
за Електронната платформа за учене 
на възрастни в Европа (EPALE) в Бъл-
гария – февруари 2015 

 

Проведено проучване за идентифици-
ране на заинтересованите страни в 
сектора за учене на възрастни и уста-
новяване на нагласите и потребности-
те им от съдържание – 31 март 2015 г. 

Създаване на многостепенно ниво на 
координация на политиките в сектора 
за учене на възрастни и провеждане 
на обучение на областните координа-
тори – 31 март 2015 г. 

Създадена електронна платформа за 
мониторинг на изпълнението на На-
ционалната стратегия за учене през 
целия живот за периода 2014 – 2020 г. 
– 31 март 2015 г. 

1/Организиране и провеждане 
на обучение на членовете на 
Националната координационна 
група за УЦЖ за придобиване на 
умения за работа с електронната 
платформа за мониторинг на 
изпълнението на Националната 
стратегия за учене през целия 
живот за периода 2014 – 2020 г.; 

2/ Провеждане на два семинара 
с представители на заинтересо-
вани страни за областите от 
Южна и съответно Северна Бъл-
гария за популяризиране на 
EPALE и представяне на резулта-
тите от изследването на заинте-
ресованите страни; 

3/ Обединяване на усилията на 
учебни заведения, в които се 
обучават възрастни и изграждане 
на Национална мрежа за учене 
на възрастни 

 

м. май 2015 г.:  

4/Организиране на Дни за учене 
през целия живот, вкл. предста-
вяне на резултатите от анализа 
на формалната система за учене 
на възрастни по време на раз-
лични събития, организирани за 
заинтересовани страни и медии ; 

 

м. март - юни 2015 г.: 

5/Подготовка на Годишен мони-
торингов доклад за изпълнение 
на политиката за УЦЖ през 
2014 г.   

6/Актуализиране на базата данни 
в Националната информационна 
система за учене на възрастни, 
добавяне на нови области и 
показатели и подобряване на 
функционалността й; 

 

м. октомври 2015 г.: 

Провеждане на международна 
конференция на тема: „Приносът 
на България в изпълнение на 
Европейската програма за учене 
на възрастни” 

м. ноември 2015 г.: 

 Провеждане на национален 
форум за обсъждане и представяне 
на резултатите от участието на 
заинтересованите страни в EPALE. 
м. октомври – декември 2015 г.: 

Подготовка на проект на План за 
действие за 2016 г. в изпълнение 
на НСУЦЖ за периода 2014-
2020 г. –октомври-декември 
2015 г. 

„Еразъм+“ на 
ЕС (75%) и 
(25%) – 
167 262,70 
евро , 

Проект № 
554834-EPP-
1-2014-1-BG-
EPPKA3-AL-
AGENDA 

 

 

Програма 
„Еразъм+“ на 
ЕС (80%) и 
бюджет на 
МОН (20%) 

Проект № 
556704-EPP-
1-2014-1-BG-
EPPKA2-
EPALE-NSS 

на участието 
на население-
то на 25-64 г. в 
образование и 
обучение от 
1.5% през 
2012 г. на 
повече от 5% 
през 2020 г. (4 
седмичен 
референтен 
период) 

2/ Намаляване 
на дела на 
преждевре-
менно напус-
налите обра-
зователната 
система на 
възраст от 18 
до 24 г. от 
12.5% през 
2012 г. под 
11% през 
2020 г. 

3/ Повишаване 
заетостта на 
населението 
на възраст 20-
64 г. от 63 % 
през 2012 г. на 
76% през 
2020 г. 

План за действие 
за 2015 г.; 

2/ Приет Годишен 
мониторингов 
доклад; 

3/ 1 бр. електрон-
на платформа за 
мониторинг;  

4/ 40 бр. обучение 
представители на 
национално ниво 
за работа с елект-
ронната платфор-
ма 

5/ 1 бр. анализ на 
формалната сис-
тема за образова-
ние и обучение на 
възрастни; 

5/ 60 бр. участни-
ци в стартираща 
конференция за 
EPALE; 

6/120 бр. участни-
ци в регионални 
семинари за 
EPALE; 

7/ 1 бр. проучване 
на заинтересова-
ните страни; 

8/ 28 бр. обучени 
областни коорди-
натори на полити-
ката за учене на 
възрастни; 

9/ 1 бр. национал-
на мрежа за учене 
на възрастни; 

10/Най-малко 300 
бр. участници в 
Дни за учене през 
целия живот; 

11/ 1 бр. Нацио-
нална информа-
ционна система за 
учене на възраст-
ни с актуализира-
на база данни 

12/ 100 бр. участ-
ници в междуна-
родна конферен-
ция; 

13/ 100 бр. участ-
ници в национа-
лен форум; 

14/ 1 бр. проект на 
План за действие 
за 2016 г. 

ция ФАОП) 

НИРД (НЦ2) 2-1. 

Иновационна 
стратегия за 
интелигентна 
специализа-
ция  

Подкрепа за 
иновацион-
но-
внедрителс-
ка дейност 

Разработване 
на техноло-
гични пътни 
карти за 
идентифици-
ране на прио-
ритетни 
продукти и 

РМС 
№668/2012г
. и по Рег-
ламент 
1303/2013г. 

Иновацион-
на стратегия 
за интели-

2013 1.С РМС №761 от 6-ти ноември 2014 г., 
се одобри проекта на Иновационната 
стратегия за интелигентна специали-
зация на Република България 2014 – 
2020 г. като основа за изпълнение на 
тематично предварително условие 1 
по Приложение XI към Регламент (ЕС) 
№1303/2013 г. 

Ще продължи изпълнението на 
останалите дейности към Плана 
за действие към Стратегията. 

 

декем-
ври 
2020 

 1/ Инвестиции 
в НИРД като % 
от БВП (про-
мяна) - ((1,5% 
от БВП) 

1/ Отчет за напре-
дък по Иноваци-
онната стратегия 

2/ Брой на подк-
репени иновати-
вационно активни 
предприятия- 100 

МИ 



 

 

1
1

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

технологии в 
страната 

Регионален 
анализ на 
иновацион-
ния потенци-
ал посредст-
вом оценка 
на състояние-
то на инова-
ционната 
инфраструк-
тура по реги-
они) 

 

гентна 
специализа-
ция и план 
за действие 

 

През периода м.01-м.03.2015 г.са 
извършени следните дейности по 
Плана за действие към Стратегията: 

 

1 Стартиране на подготовката за обя-
вяване на открита процедура по ЗОП с 
две позиции за: 

1.1.“Разработване на технологични 
пътни карти”  

1.2.“Регионален анализ на иноваци-
онния потенциал” 

2.Провеждане на 3 Регионални срещи 
за представяне на стратегията в Южна 
България. 

3.Проведена една тематична среща с 
представителите на ИКТ сектора. 

МСП годишно 

2-2. 

Финансиране 
на научно-
приложни 
изследвания 

Подкрепа за 
иновацион-
но-
внедрителс-
ка дейност 

Финансиране 
от НИФ на 
индустриални 
научни изс-
ледвания и 
пред-пазарно 
проучване на 
предприятия-
та  

 

Иновацион-
на стратегия 
на Републи-
ка България 

2006 През периода 1 ноември – 31 
декември 2014 г  в процес на 
изпълнение са 30 проекта от 6-та 
конкурсна сесия и 50 проекта от 7-ма 
конкурсна сесия на НИФ.  

Сключените 50 договора по 7-ма сесия 
са на обща стойност 16 млн. лв., а 
размерът на договорената субсидия – 
10 млн. лв.  

От тях финансиране получават 44 
научноизследователски развойни 
проекта и 6 проекта за техническа 
осъществимост.  

 

Преведените средства по банковите 
сметки на бенефициентите от 6-та 
конкурсна сесия след одобрение на 
представените отчети са в размер на 
1.7 млн лв. 

По 7-ма сесия, след сключване на 
договори за финансиране с 
бенефициентите, са открити и платени 
банкови гаранции по 47 проекта на 
обща стойност 5.1 млн. лв.  

В периода след 31 март 2015 г. се 
планира мониторинг и изплаща-
не на субсидии на бенефициен-
тите от 6-та и 7-ма конкурсна 
сесия. 

декем-
ври 
2015 

 

За 2015-2017 
– по 11 
млн.лв на 
година 

1/ Инвестиции 
в НИРД като % 
от БВП (про-
мяна) увели-
чение с 0,01% 
годишно на 
публичните 
разходи за 
НИРД) 

1/ Брой разрабо-
тени нови или 
усъвършенствани 
продукти/услуги– 
5 бр. 

 

2/Брой разрабо-
тени нови или 
усъвършенствани 
технологии– 5бр 

3/Брой осъщест-
вени партньорства 
между фирми и 
научни организа-
ции-18 бр. 

МИ, ИАНМСП 

Подобрява-
не на науч-
ноизследо-
вателската 
среда 

Изграждане и 
подкрепа на 
центрове за 
върхови 
постижения и 
центрове по 
компетент-
ност  

Седма рам-
кова прог-
рама на ЕС 
за научни 
изследва-
ния, техно-
логично 
развитие и 
демонстра-
ционни 
дейности 

ОП НОИР 
2014-2020 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

    Инвестиции в 
НИРД като % 
от БВП (про-
мяна)  

1/Брой осъщест-
вени партньорства 
между фирми и 
научни организа-
ции 

 

2/ Брой подкрепе-
ни центрове за 
върхови постиже-
ния и центрове по 
компетентност 

МОН 

2-3. 

Научно-
изследова-
телска инф-
раструктура  

Подобрява-
не на науч-
ноизследо-
вателска 
инфраструк-
тура 

Допълване на 
Националната 
пътна карта за 
научна инф-
раструктура с 
нови научни 
комплекси с 
регионално и 
европейско 
значение 

Национална 
пътна карта 
за научна 
инфраструк-
тура 

2013 През 2014 г. е проведена национална 
и международна оценка на актуали-
зираните и нови проектни предложе-
ния за актуализация на Националната 
пътна карта (НПКНИ) (Решение № 569 
от 31.07.2014 г..) 

Предвижда се провеждане про-
цедура на оценка с цел синхро-
низиране на приоритетите на 
НПКНИ с ИСИС и във връзка с 
предстоящото обявяване на 
конкурси за изграждане на науч-
на инфраструктура по ОПНОИР. 

 

Подготовка на предложение до 
ФНИ за планиране в Оперативна-
та програма на Фонда на специа-
лизиран конкурс за подкрепа за 
изграждане и изпълнение на 
научна инфраструктура 

декем-
ври 
2015 

За 2015 г. 200 
000 лв. за 
членски внос, 
който се 
финансира от 
МОН и за 
предпро-
ектни проуч-
вания. 

1/Засилване 
на научноизс-
ледователска-
та дейност, 
технологично-
то развитие и 
иновациите 

 

 

1/ Брой между-
народни проекти, 
в които участват 
български изсле-
дователи – 6 бр. 

2/ -10 % нараства-
не на годишна 
база в броя на 
научни публика-
ции на български 
изследовате-
ли/научни звена в 
международни 
издания  

3/ % нарастване на 

МОН 



 

 

1
1

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

броя на патентите 
на 100 хил. жители 
- няма данни 

4/ Брой научни 
организации, 
които извършват 
научни изследва-
ния чрез научна 
инфраструктура, 
модернизирана в 
рамките на ОП-
НОИР 

2-4. 

Въвеждане 
на система за 
оценяване на 
научноизсле-
дователските 
звена 

Подобрява-
не на меха-
низмите за 
оценка и 
мониторинг 
на научно-
изследова-
телските 
звена 

Приемане на 
Правилник за 
наблюдение 
и оценка на 
научноизсле-
дователската 
дейност, 
осъществява-
на от висшите 
училища и 
научните 
организации, 
както и на 
дейността на 
ФНИ 

Закон за 
насърчаване 
на научните 
изследвания 

2011 Разработен е проект на Правилник за 
наблюдение и оценка на научноизс-
ледователската дейност, осъществя-
вана от висшите училища и научните 
организации, както и на дейността на 
ФНИ 

Създадена е междуведомствена 
работна група с представители на 
научната общност и неправител-
ствени организации със задача 
разработването на Правилник за 
наблюдение и оценка на научно-
изследователската дейност, 
осъществявана от висшите учи-
лища и научните организации, 
както и на дейността на ФНИ, 
като  

Концепцията е със срок на работа 
до края на  

Януари 2015 г., а разработването 
на правилника е планирано за м. 
май 2015 г. 

Изпълняват се дейности по при-
лагане на инструмента на ЕК за 
Подкрепа за разработва-нето на 
политики. 

декем-
ври 
2015 

 1/ Брой научни 
публикации на 
български 
изследовате-
ли/научни 
звена в меж-
дународни 
издания (про-
мяна)  

2014 г. – 3433 
бр. 

2015 – 728 бр. 

2/ Брой патен-
ти на 100 хил. 
жители (про-
мяна) - 0,09 
бр. 

1/ Брой междуна-
родни проекти, в 
които участват 
български изсле-
дователи – 100 бр. 

МОН 

2-5. 

Осигуряване 
на съответст-
вие между 
национална-
та политика в 
областта на 
научните 
изследвания 
и Европейс-
ката полити-
ка 

 

Изграждане 
на Евро-
пейското 
научноизс-
ледователс-
ко прост-
ранство 

Приемане на 
План за дейс-
твие за пери-
ода 2014- 
2017 г. за 
изпълнение 
на Национал-
на стратегия 
за развитие 
на научните 
изследвания 

Национална 
стратегия за 
развитие на 
научните 
изследвания 

2014 С Решение No 737/30.10.2014 г. на 
Министерския съвет е одобрена акту-
ализирана Национална стратегия за 
развитие на научните изследвания 
2020, приет е План за действие в 
изпълнение на Националната страте-
гия за развитие на научните изследва-
ния 2015-2020 г.. 

Във връзка с текущата партньор-
ска проверка в рамките на меха-
низма на ЕК за подкрепа на 
политиките на държавите членки 
на ЕС и препоръки в резултат на 
проверката е възможно актуали-
зиране на текстовете на Страте-
гията. 

декем-
ври 
2015 

За 2014 г. – 
10 млн.лв 

1/ 3 % ръст на 
разходите за 
НИРД като 
процент от 
БВП; 

2/ 0 % нараст-
ване на пуб-
лични разходи 
за НИРД като 
процент от 
БВП; 

3/ 30 % нарас-
тване на част-
ни разходи за 
НИРД като 
процент от 
БВП; 

4/ Процент на 
разходите от 
на Струк-
турните фон-
дове по отно-
шение на 
всички разхо-
ди за НИРД 

1/ Брой между-
народни проекти, 
в които участват 
български изсле-
дователи – 120 бр. 

МОН 

2-6. 

Развитие на 
про-
иновационна 
инфраструк-
тура 

Подобрява-
не на прои-
новативна 
инфраструк-
тура 

Подкрепа за 
създава-
не/развитие 
на техноло-
гични центро-
ве, офиси за 
технологичен 
трансфер, 
тематично 
фокусирани 
лаборатории 
и високотех-
нологични 
лаборатории 

ОПРКБИ 
2007-2013 

ОПИК 2014-
2020 

2012 Изпълнение на 18 договора за подк-
репа на офиси за технологичен транс-
фер и технологични центрове на 
стойност 12.9 млн. лв. 

За периода 01.11.2014 – 31.03.2015 г. е 
извършено окончателно плащане по 1 
изпълнен проект. 

Общо приключени договори до мо-
мента – 3 бр. 

Общо изплатени средства по ОПРКБИ 
за изпълнение на договори по тази 
мярка – 12.3 млн.лв. (вкл. и София Тех 

Приключване на изпълнението 
на договорите по ОПРКБИ до 
31.10 .2015 г. 

Стартиране и изпълнение на 
мерките по ОПИК 2014-2020 

2023 32 млн. евро 
за 2015 г. по 
ОПРКБИ 

10.3 млн. 
евро за 
2016г. по 
ОПРКБИ 

(от тези 
средства 15% 
национално 
съ-
финансира-
не) 

1/Дял на 
иновативните 
предприятия 
(% от общия 
брой предпри-
ятия)- базова 
стойност 
(2012 г.) - 27.4, 
целева стой-
ност (2023 г) – 
30.4 

2/ Разходи за 
иновации, 

1/ Брой подкрепе-
ни/създадени 
офиси за техноло-
гичен трансфер, 
технологични 
центрове, техн. 
Паркове- текуща 
стойност 3 (по 
ОПРКБИ), целева – 
10 (2023г. по 
ОПИК) 

,  

МИ 



 

 

1
1

4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

за изпитвания 
и технологич-
на проверка 

Създаване и 
развитие на 
технологичен 
парк "София 
Тех Парк"  

Парк) 

София Тех Парк 

През отчетния период в процес на 
изпълнение са дейности по инжене-
ринг на 5-те сгради и площадковата 
техническа инфраструктура, реализи-
ращи се по проекта(изпълняват се 
СМР по изграждането на Тех Парка). 
Взети решения за избор на изпълни-
тели за доставка на оборудване за 
лабораториите на НТП по отношение 
на 3 обществени поръчки по ОП. 

Одобрен е окончателния бизнес план.  

Успешно приключена процедура по 
пренотификация на проекта. 

Извършено авансово плащане към 
„София Тех Парк“ АД на стойност  6,59 
млн. лв 

68.5 млн. 
евро по 
ОПИК (ЕФРР) 
общо за 
2014-2020 

 

които не са 
резултат от 
НИРД (% от 
оборота)23- 
базова стой-
ност (2012 г.) – 
0.49, целева 
стойност (2023 
г) – 0.63. 

2-7. 

Насърчаване 
на иновации-
те в предп-
риятията 

Повишаване 
на иноваци-
онната 
дейност в 
предприя-
тията 

Подкрепа за 
разработване 
и внедряване 
на иновации в 
предприятия-
та;  

Развитие на 
сътрудничес-
твото между 
предприятия-
та и научните 
среди; 

Финансиране 
на проекти за 
обновление и 
усъвършенст-
ване на тех-
нологиите в 
предприятия-
та  

Въвеждане на 
нови ИКТ-
базирани 
услуги  

Подкрепа за 
съществува-
щи клъстери 
и новосъзда-
дени такива  

ОПРКБИ 
2007-2013 

ОПИК 2014-
2020 

 Приключени са 982 проекта, а в про-
цес на изпълнение са 390 договора за 
подкрепа на предприятията като 
общата стойност на изплатените 
средства е в размер на 659.083 011 лв. 

 

Приключване на изпълнението 
на договорите по ОПРКБИ до 
31.10 .2015 г. 

Стартиране и изпълнение на 
мерките по ОПИК 2014-2020 

2023 46,1 млн. 
евро за 
2015 г. по 
ОПРКБИ 

60,7 млн. 
евро за 
2016 г. по 
ОПРКБИ 

500,4 млн. 
евро по 
ОПИК (ЕФРР) 
за периода 
2014-2020 

1/ Дял на 
иновативните 
предприятия 
(% от общия 
брой предпри-
ятия) - базова 
стойност 
(2012 г.) - 27.4, 
целева стой-
ност (2023 г) – 
30.4  

 

2/ Разходи за 
иновации, 
които не са 
резултат от 
НИРД (% от 
оборота)- 
базова стой-
ност (2012 г.) – 
0.49, целева 
стойност (2023 
г) – 0.63. 

1/Брой подкрепе-
ни проекти - теку-
ща стойност 982 
(по ОПРБИ); целе-
ва стойност (2023 
г) - 1968 (по 
ОПИК); 

2/Брой предприя-
тия реализирали 
проекти за подоб-
ряване на ИКТ- 
текуща стойност 
254( по ОПРКБИ); 
целева стойност 
(2023 г) - 153 (по 
ОПИК) 

3/Брой предприя-
тия, подпомогнати 
да въведат нови за 
фирмата продук-
ти- текуща 662 (по 
ОПРКБИ)- целева 
стойност (2023 г) - 
302(по ОПИК);; 

4/Брой предприя-
тия, подпомогнати 
да въведат нови за 
пазара продукти;- 
текуща 125 (по 
ОПРКБИ) целева 
стойност (2023 г) – 
30 (по ОПИК ) 

МИ 

Климат/ 
енергетика 
(НЦ3) 

3-1. 

Координация 
на политика 
за енергийна 
ефективност 

Подобрява-
не на енер-
гийната 
ефективност 

Нов Закон за 
енергийната 
ефективност 

 

 

 

 

 

Национален 
план за дейс-
твие по ЕЕ 
2014-2016 г. 

 

Директива 
2012/27/ЕС 
относно 
енергийна 
ефективност 

Закон за 
енергийната 
ефективност 

2014 На 21.01.2015 г. МС одобри проект на 
Закон за енергийната ефективност, 
посредством който се транспонират 
разпоредбите на Директива 
2012/27/ЕС относно енергийна ефек-
тивност. 

 

 

 

Разработен е и е изпратен в Европейс-
ката комисия Национален план за 
действие по ЕЕ до 2020 г. 

 

Предстои приемането на зако-
нопроекта на второ четене в НС. 

 

 

 

 

 

 

Предстои отчитане изпълнението 
на плана. 

 

 

Краен 
срок-
март 
месец 
2015 г. 

 

 

Краен 
срок – 
юли 
месец 
2015 г. 

 Изпълнение на 
националните 
цели по енер-
гийна ефек-
тивност  

Потребление на 
енергия към БДС 
(енергийна интен-
зивност) по секто-
ри 

МЕ (АУЕР) 

                                                           
23

  Показатели 2 и 3 се отнасят към мерки 2-6. и 2-7. Показателите се отчитат от НСИ на четна година. 



 

 

1
1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

Национална 
стратегия по 
енергийна 
ефективност 

 

 

 

 

 

Създаване на 
Национална 
публична 
информаци-
онна система 
за ВЕИ 

 

 

Има разработен проект на Национал-
на стратегия по енергийна ефектив-
ност, но същият следва да бъде пред-
ложен на обсъждане след приемането 
на нова Енергийна стратегия на РБъл-
гария, с оглед синхронизиране на 
двата документа.  

 

 

 

Националната публична информаци-
онна система за ВЕИ е създадена и 
функционира. 

Предстои актуализация на дан-
ните, с оглед новата Енергийна 
стратегия. 

 

 

 

Предстои надграждане на базата 
данни. 

3-2. 

Интегриран 
градски 
транспорт 

Подобрява-
не на енер-
гийната 
ефектив-
но/Намаляв
ане на еми-
сии 

Изграждане 
на транспорт-
на инфраст-
руктура  

Доставка на 
превозни 
средства  

Развитие на 
нови марш-
рутни линии 

Насърчаване 
на алтерна-
тивни форми 
на транспорт 

ОПРР 2007-
2013 

ОПРР 2014-
2020 

2014 Седем договора, сключени по ОПРР 
2007-2013 са в процес на изпълнение 

Приключване на изпълняваните 
към момента договори и отчита-
не на резултатите по ОПРР 2007-
2013 

Изпълнение на проекти за интег-
риран градски транспорт в голе-
мите и средните градове по 
ОПРР 2014-2020. 

2023 ОПРР 2007-
2013г. - 
Текуща стой-
ност на БФП 
за изпълня-
ваните про-
екти - 402 
млн. лв.  

 

ОПРР 2014-
2020 г. - 279,8  
млн. лв. 

1) Намаляване 
на вредните 
емисии с 19 
хил. т. годиш-
но по ОПРР 
2007-2013 

2) ОПРР 2014-
2020: Увелича-
ване на дела 
на пътуванията 
с градски 
транспорт 
(базова стой-
ност – 40% и 
целева стой-
ност – 43%) 

 

3) ОПРР 2014-
2020: 
Намаляване на 
количест-во на 
фини прахови 
частици в 
градовете 
(базова 
стойност 1,79 
μg/m3, целева 
стойност 1,57. 

1/ Брой доставени 
превозни средства 
по ОПРР 2007-
2013 (целева 
стойност – 201 бр.) 

2/ Очаквано го-
дишно намалява-
не на емисиите на 
парникови газове 
по ОПРР 2014-
2020 – целева 
стойност 13 927,73 
тонове CO2 екв. 

3/ Обща дължи-на 
на нови или по-
добрени линии на 
градския транс-
порт по ОПРР 
2014-2020 – целе-
ва стойност 30,47 
км. 

МРРБ 

3-3. 

Насърчаване 
използването 
на „хибри-
ден” и елект-
рически 
автомобилен 
транспорт 

Насърчаване 
на перспек-
тивни ино-
вативни 
производст-
ва за разви-
тие на ус-
тойчива 
мобилност 

1.Стимулиран
е производст-
вото на еко-
логични ПС и 
на компонен-
ти за тях; 

2.Стимулиран
е на НИРД; 

3.Стимулиран
е на потреби-
телското 
доверие и 
пазарното им 
търсене; 

4.Изграждане 
на зарядна 
инфраструк-
тура 

 

РМС № 
862/2012 г. 

2014 В изпълнение на т.5 от РМС № 862 
/2012 г. стартира изготвяне на Годи-
шен доклад за изпълнението през 
2014 г. на Националния план за дейст-
вие за насърчаване производството и 
ускореното навлизане на екологични 
превозни средства, вкл. на електри-
ческата мобилност в Р.България, за 
периода 2012-2014 г. 

1) Изготвен е Доклад за изпълне-
нието през 2014 г. на Национал-
ния план за действие за насърча-
ване на производството и уско-
реното навлизане на екологични 
превозни средства, включително 
на електрическата мобилност, в 
Република България за периода 
2012-2014 г. и приет с Протокол 
№ 15 от Заседанието на МС на 15 
април 2015 г. 

2) Подготовката на нова рамка за 
политиката за насърчаване нав-
лизането на незамърсяващи ПС, 
тяхното търсене от потребители-
те и за транспониране на Дирек-
тива 2014/94/ЕС за разгръщането 
на инфраструктура за алтерна-
тивни горива. 

2016  1) Инвестици-
ите в техноло-
гично развитие 
и иновации  

2) НИРД в нови 
материали , 
системи и 
алтернативни 
горива 

3) % на увели-
чение на 
търсенето на 
ЕПС и ХПС-  

1) Размер на БФП 
по ОПРКБИ 2007-
2013 г./годишно – 
34 млн.лв/2014 г. 

2) ФП за инвести-
ции по 
ЗНИ/годишно - 
224,2 хил.лв 

3) Брой проекти за 
НИРД, финансира-
ни от 
ФНИ/годишно – 
1,701 млн.лв 
/2014 г. 

3) Брой реализи-
рани мерки за 
стимулиране на 
търсенето на ЕПС 
и ХПС/годишно – 2 
бр./2014 

4) Брой на регист-
рираните за дви-
жение по пътища-

МИ и МОСВ 

 

Партньори: 

МТИТС, МФ, 
МРРБ, МВР, 
МЗХ, МОН, 
НСОРБ, НПО 
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та ЕПС и ХПС/за 
периода - 497 
бр.ЕПС и 1528 
бр.ХПС 

3-4. 

Проект за 
газопровод 
Южен поток 

 

Сигурност на 
доставките 

Изграждане 
на газопрово-
да на българ-
ска територия  

РМС – обект 
от нацио-
нално зна-
чение   

2014 Няма официално уведомление за 
спиране на проекта 

   1/ Устойчивост 
на системата 
срещу прекъс-
вания на 
доставките на 
газ(%) 

2/ Диверсифи-
кация на пъ-
тищата за 
енергийни 
доставки 

1/ Капацитет за 
доставка и пренос 
на газ  

2/ Дял на газ в 
енергийния микс 

МЕ 

3-6. 

Повишаване 
на енергий-
ната ефек-
тивност в 
предприяти-
ята чрез 
ЕСИФ 

Подобрява-
не на енер-
гийната 
ефективност 

Предоставяне 
на подкрепа 
за инвестиции 
в енергоспес-
тяващи тех-
нологии и 
производст-
вото на енер-
гия от ВИ 

и СМР на 
производст-
вените сгради 

ОПРКБИ 
2007-2013 

ОПИК 2014-
2020  

 

2012 Общо приключени договори до мо-
мента по тази мярка – 246 бр., а в 
процес на изпълнение са 234. 

Общо изплатени средства по ОПРКБИ 
за изпълнение на договори по тази 
мярка – 213.8 млн.лв. 

Приключване на изпълнението 
на договорите по ОПРКБИ до 
31.10 .2015 г. 

 

Стартиране и изпълнение на 
мерките по ОПИК 2014-2020 

2023 84 млн. евро 
за 2015 по 
ОПРКБИ 

Общ бюджет- 
278,01 млн. 
лв. средства 
от ЕФРР и 
49,06 млн. 
лв. нацио-
нално съфи-
нансиране 
(ОПРКБИ) 

227 847 006 
евро. по 
ОПИК (ЕФРР) 
общо за 
2014-2020 г.  

Енергийна 
интензивност 
на икономика-
та (промяна)- 
базова стой-
ност - 0.671 
(2012 г) т.н.е. 
на 1000 евро 
БВП, целева 
стойност (2023 
г) – 0.604. 

1/ Брой на предп-
риятията, получа-
ващи безвъзмезд-
ни средства за 
енергийна ефек-
тивност - текуща 
стойност 246 (по 
ОПРКБИ) целева 
стойност (2023 г) – 
528 (по ОПИК) 

2/ Реализирани 
енергийни спестя-
вания в предприя-
тията в резултат от 
изпълнените 
проекти MWh/y- 
целева стойност 
(2023 г) -179 794 
MWh/y (само за 
ОПИК) 

 

МИ  

3-7  

Фонд 
Енергийна 
ефективност 
и 
възобновяем
и източници 

Подобрява-
не на енер-
гийната 
ефективност 
и оползот-
воряване на 
енергията от 
възобновя-
еми източ-
ници 

Подпомагане 
на енергийно 
ефективни 
инвестиции и 
поощряване 
развитието на 
пазара на 
енергийно 
ефективни 
услуги в 
България 

Закон за 
енергийната 
ефективност 

2004  До 31.12.2014 г. са подписани 
170 договора за кредит, осигуряващи 
финансиране на инвестиционни про-
екти на обща стойност 68 млн. лв. 
Общият размер на кредитите е 46 
млн. лв. 

До 31.12.2014 г. са сключени 29 спора-
зумения за гарантиране на вземания 
по ЕСКО договори. Гаранционният 
ангажимент, поет от ФЕЕВИ е в размер 
на 602 хил. лева, осигуряващ 5% пок-
ритие на портфейл от вземания в 
размер на 17 млн. лева. 

 Сключване на договори за 
кредит, осигуряващи финансира-
не на инвестиционни проекти за 
подобряване на енергийната 
ефективност при облекчени 
условия. 

Подписани договори за кредитни 
гаранции.  

постоя-
нен 

 Спестени 
емисии CO2 

Одобрени проекти ФЕЕВИ, МЕ 

3-8  

Програма 
„Енергийна 
ефективност 
и възобновя-
ема енергия” 

Подобрява-
не на енер-
гийната 
ефективност 
и оползот-
воряване на 
енергията от 
възобновя-
еми източ-
ници 

Повишаване 
на енергийна-
та ефектив-
ност и увели-
чаване на 
дела на енер-
гията от въ-
зобновяеми 
източници за 
отопление 
и/или охлаж-
дане в об-
щински и 
държавни 
сгради и 
локални 
отоплителни 
системи 

Насърчаване 
на сътрудни-
чеството и 
трансфера на 

Меморан-
дум за 
разбирател-
ство между 
Република 
България и 
Кралство 
Норвегия, 
Исландия и 
Княжество 
Лихтен-
щайн, както 
и подписано 
Програмно 
споразуме-
ние между 
Комитета на 
Финансовия 
механизъм 
на Евро-
пейското 
икономи-

2013 Обявени две покани за подбор на 
проекти и една покана за подаване на 
искания за подкрепа.  

Извършва се подбор на постъпилите 
проектни предложения и искания за 
подкрепа за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ (БФП) по 
Програмата на подадените проектни 
предложения по грантови схеми 
BG04-02-03 и BG04-03-04 и постъпили-
те искания за подкрепа по Фонда. 

Повишаване на енергийната 
ефективност и увеличаване на 
дела на енергията от възобновя-
еми източници за отопление 
и/или охлаждане в общински и 
държавни сгради и локални 
отоплителни системи 

Производство на горива от био-
маса 

Краен 
срок за 
изпъл-
нение 
на 
дейнос-
ти по 
Прог-
рамата 
30 
април 
2016 г. 

 

Дейст-
вие на 
Прог-
рамата: 
до 16 
април 
2017 г 

Финансов 
механизъм 
на Европейс-
кото иконо-
мическо 
пространство 

Намаляване на 
емисиите на 
парникови 
газове и за-
мърсители на 
въздуха чрез 
използването 
на иновативни 
технологии за 
оползотворя-
ване на енер-
гийния потен-
циал на въ-
зобновяемите 
източници и 
въвеждане на 
енергоефек-
тивни решения 
в сгради. 

Одобрени проекти МЕ 
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знания, опит 
и най-добри 
практики 
между бъл-
гарски и 
чужди орга-
низации. 

Производство 
на горива от 
биомаса 

Оползотворя-
ване на хид-
роенергийния 
потенциал  

Повишаване 
на админист-
ративния 
капацитет и 
информира-
ността за 
енергийна 
ефективност и 
енергията от 
възобновяе-
ми източници 

ческо прост-
ранство и 
Национал-
ното коор-
динационно 
звено към 
МС на Ре-
публика 
България 

 3-9.  

Ефективно 
прилагане на 
европейската 
политика по 
изменение 
на климата, 
както и учас-
тие на Бълга-
рия в между-
народните 
преговори за 
ново глобал-
но споразу-
мение. 

Ограничава-
не на кли-
матичните 
изменения 

Приемане на 
ЗИД на Зако-
на за ограни-
чаване изме-
нението на 
климата 
(ЗОИК) пора-
ди очаквана 
наказателна 
процедура за 
неточно 
транспонира-
не на разпо-
редби, отна-
сящи се до 
операторите 
на авиацион-
ни дейности. 

 

 

 

Отчитане 
изпълнението 
на Третия 
Национален 
план за дейс-
твие по изме-
нение на 
климата за 
периода 2013 
– 2020г. 

 

 

 

 

 

Иницииране 
на законода-
телна проце-
дура за рати-
фикация на 
изменението 
от Доха на 
Протокола от 
Киото и на 

І. ЗИД на 
ЗОИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Отчет на 
Третия 
Национален 
план за 
действие по 
изменение 
на климата 
за периода 
2013 – 
2020 г. 

 

 

 

ІІІ. Закон за 
ратифика-
ция на 
изменение-
то от Доха 
на Протоко-
ла от Киото 
и на Спора-
зумение 
между ЕС и 
Исландия за 
съвместно 
изпълнение 
на втория 

2013 І. Изготвяне на проект на ЗИД на ЗОИК 
с цел прецизиране на разпоредбите в 
закона във връзка с точно и коректно 
транспониране на европейското зако-
нодателство относно участието на 
авиационния сектор в Европейската 
схема за търговия с емисии и начинът 
на разписване на санкциите при неиз-
пълнение. 

Извършване на вътрешно и външно 
съгласуване на проекта на ЗИД на 
ЗОИК (януари-февруари 2015 г.). 

Приет проект на ЗИД на ЗОИК от МС 
(одобрен с Решение на МС № 208 от 
27.03.2015 г. ). Внесен за разглеждане 
и приемане от НС на 30.03.2015 г. 

 

ІІ. Дейности по събиране, обобщаване 
и анализ на информация за изготвяне 
на първи текущ отчет на изпълнението 
на мерките, залегнали в Третия Наци-
онален план за действие по измене-
ние на климата за периода 2013 – 
2020 г., както и за сформиране и ад-
министриране на междуведомствена 
работна група (МРГ) за координация 
на изпълнението на Плана. 

 

ІІІ. Изготвяне на необходимата проек-
тодокументация във връзка с приема-
нето на Закона за ратификация на 
изменението от Доха на Протокола от 
Киото и на Споразумение между ЕС и 
Исландия за съвместно изпълнение на 
втория период на Протокола от Киото. 
С Изменението от Доха на Протокола 
от Киото, ЕС се задължава от 2013 г. да 
прилага Втори период на Протокола. 
Целта за намаление на емисиите за 
този период е идентична с приетата 
по пакета Климат-Енергетика до 
2020 г. – 20 % намаление в сравнение 
с 1990 г.  

Приемане на проекта на ЗИД на 
ЗОИК от Народното събрание 
(НС).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвяне на първи текущ отчет 
на изпълнението на мерките, 
залегнали в Третия Национален 
план за действие по изменение 
на климата за периода 2013 – 
2020 г. Разглеждане и приемане 
на отчета от МРГ за координация 
на изпълнението на Плана (май-
юни 2015 г.). 

 

 

 

Извършване на вътрешно и 
външно съгласуване на проекта 
на Закон за ратификация на 
изменението от Доха на Прото-
кола от Киото и на Споразумение 
между ЕС и Исландия за съвмес-
тно изпълнение на втория пери-
од на Протокола от Киото и 
отразяване на постъпилите ста-
новища (април-май 2015 г.). 

Внасяне за разглеждане и прие-
мане на проекта на Закон за 
ратификация от МС (май-юни 

2020   Приет ЗИД на 
ЗОИК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приет първи 
текущ отчет на 
Третия Национа-
лен план за дейст-
вие по изменение 
на климата за 
периода 2013 – 
2020 г.  

 

 

 

 

Приет Закон за 
ратификация на 
изменението от 
Доха на Протокола 
от Киото и на 
Споразумение 
между ЕС и Ис-
ландия за съвмес-
тно изпълнение на 
втория период на 
Протокола от 
Киото. 

 

МОСВ 



 

 

1
1

8
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Споразуме-
ние между ЕС 
и Исландия за 
съвместно 
изпълнение 
на втория 
период на 
Протокола от 
Киото.  

период на 
Протокола 
от Киото. 

2015 г.). 

Приемане на проекта на Закон от 
НС.  

Образова-
ние (НЦ4) 

4-1. 

Реинтеграция 
на отпаднали 
ученици 

Достъп до 
средно 
образова-
ние 

 Процедура 
BG051PO001
-4.1.05 
„Образова-
телна интег-
рация на 
децата и 
учениците 
от етничес-
ките мал-
цинства” 

Процедура 
BG051PO001
-4.1.06 
„Реинтегра-
ция на 
отпаднали 
ученици в 
образова-
телната 
система” 

2011 44 582 лица включени в мерки, насо-
чени към превенция на ранното отпа-
дане през 2014 г. 

 

 

21 383 отпаднали ученици, отново 
интегрирани в образователната сис-
тема през 2014 г. 

Приключване на проектите – 
октомври 2015 г. 

2015 19.6 млн. лв Дял на преж-
девременно 
напуснали 
образовател-
ната система 
(% от 18-24 г. 
със завършен 
най-много 
долен курс на 
средно обра-
зование) 

Брой отпадна-
ли ученици, 
отново интег-
рирани в 
образовател-
ната система -
32 846 

1/ Дял на отпад-
нали, които са 
реинтегрирани в 
образователната 
системата- 32846-
2/ Дял на успешно 
реинтегрирани 
като % от участва-
ли в програми за 
реинтеграция  

 

Брой лица, участ-
ващи в мерки, 
насочени към 
превенция на 
ранното отпадане 
от училище -161 
250 

МОН (ГД 
СФМОП) 

 4-2. 

Внедряване 
на система за 
идентифици-
ране и приз-
наване на 
неформално 
придобити 
знания, 
умения и 
компетент-
ности 

Повишаване 
на пригод-
ността за 
заетост и на 
социалната 
интеграция 

Процедура 
„Създаване 
на система за 
идентифици-
ране и приз-
наване на 
неформално 
придобити 
знания, уме-
ния и компе-
тентности” 

ОПРЧР 2007-
2013 

2013 Промени в Закона за професионално-
то образование и обучение от 
25.07.2014г. 

Приета Наредба №2 от 13.11.2014 г. за 
условията и реда за валидиране на 
професионални знания, умения и 
компетентности, в сила от 
01.01.2015 г. 

Промените в ЗПОО и Наредба 2 рег-
ламентират:  

-етапите на валидиране 

-институции които имат право да 
предлагат услугата по валидиране 

-отговорности на държавни институ-
ции и социални партньори 

-издавани документи след успешно 
валидиране 

-изисквания към кандидатите 

-Изисквания към консултанти и изпит-
ващи 

 

 Резултати по проекта BG051PO001-
4.3.03-0001 “Нова възможност за 
моето бъдеще”до края на 2014 г. 

Разработена уеб-базирана платформа 

41 обучени мултипликатори 

40 бр. разработени програми за обу-
чение 

1000 обучени консултанти (мотивато-
ри) и изпитващи 

28 обучени експерт-оценители 

12 895 лица, консултирани за възмож-
ностите на валидирането 

 5214 лица, включени в същинското 
консултиране 

3639 лица с придобита професионал-
на квалификация. От тях : 

Предстои актуализиране на 
Наредба №4 за документите за 
системата на народната просвета 

Юни 
2015 

 Актуализирана 
Наредба №4 
за документи-
те за система-
та на народна-
та просвета 

Внедрена 
система за 
идентифици-
ране и приз-
наване на 
неформално 
при-добити 
знания, уме-
ния и компе-
тентности 
приета и дейс-
тваща Наредба 
№2; 

Брой лица, вклю-
чени в процеса за 
признаване на 
неформално 
придобити знания, 
умения и компе-
тентности – пла-
нирани - 10 000  

Броят на лицата, 
преминали ус-
пешно процедура 
за валидиране  

Брой обучени 
консултанти и 
оценяващи1200 

Инструментариум 
за влаидиране 
(инструкция, 
Методология и 
др.) 

МОН (НА-
ПОО) 
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- по част от професията -2007 

- за степен на ПК – 1632 

 

 4-3. 

Студентски 
стипендии и 
кредити 

Достъп до 
висше обра-
зование 

Изплащане на 
студентски 
стипендии 

Отпускане на 
студентски 
кредити от 4-
те банки по 
ЗКСД 

Закон за 
висшето 
образова-
ние 

Постановле-
ние № 
90/2000 г. 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” 

 

Закон за 
кредитира-
не на сту-
денти и 
докторанти 

септем-
ври 
2010 г. 

49683 студенти, получавали стипен-
дии по процедура „Студентски сти-
пендии“ през 2014 г.  

10498 студенти са получили 
стипендии за успех за периода 
януари-март 2015 г. За същия период 
са раздадени 4958 специални 
стипендии. 

По ПМС 90 за зимния семестър на 
2014-2015 социални стипендии са 
получили 4911 студенти. 

За периода ноември-декември 2014 г. 
са отпуснати 182 кредита по ЗКСД на 
стойност 2 399 366 млн. лева 

Целева стойност: 

От 1 януари до 31 март 2015 г. очак-
ваме да бъдат сключени 800 кредита 
по ЗКСД с индикативен размер 6 млн. 
лева 

1 етап – от 1 април до 31 декем-
ври 2015 г. – 2 300 броя отпусна-
ти кредити по ЗКСД; 

2 етап – 2016 г. – 3 200 броя 
отпуснати кредити по ЗКСД; 

3 етап – 2017 г. – 3 300 броя 
отпуснати кредити по ЗКСД; 

4 етап – 2018 г. – 3 400 броя 
отпуснати кредити по ЗКСД; 

5 етап – 2019 г. – 3 500 броя 
отпуснати кредити по ЗКСД; 

6 етап – 2020 г- - 3 600 броя 
отпуснати кредити по ЗКСД; 

Предстои предоставяне на 
стипендии за летния семестър на 
2014-2015 г. по проект „Студент-
ски стипендии“ 

2015 2016 г. – 60 
млн. лв. 

2017 г. – 70 
млн. лв.  

2018 г. – 80 
млн. лв.  

1/Брой отпус-
нати кредити 
по ЗКСД 

2/Дял на 
висшисти (% от 
населени-ето 
30-34 г. 
успешно 
завършили 
висше обра-
зование 

1/ Дял на студенти 
получаващи сти-
пендии за успех 
като % от всички 
студенти (по спе-
циалности)  

2/ Дял на студенти 
получаващи сти-
пендии за достъп 
до образование 
(социални стипен-
дии) като % от 
всички студенти 
(по региони)  

3/ Дял на студен-
тите, обхванати от 
програмата за 
кредитиране като 
% от всички сту-
денти, имащи 
право на кредит 
по ЗКСД - 8,9 % за 
периода 2010-
2014 г. и целева 
стойност – 29 % за 
периода 2010-
2020 г. 

МОН 

 4-4. 

Образова-
телна инф-
раструктура - 
материална 
база 

Достъп до 
средно и 
висше обра-
зование 

 

Строителство, 
реконструк-
ция, ремонт, 
оборудване и 
обзавеждане 
на образова-
телни инсти-
туции – детс-
ки ясли и 
градини, 
основни, 
средни и 
висши учи-
лища (вклю-
чително 
учебни зали, 
библиотеки, 
лаборатории, 
спортни 
съоръжения, 
учебни кор-
пуси, обще-
жития, интер-
нет връзки) 

Дейности в 
изпълнение 
на Инвести-
ционната 
програма на 
МОН 

Национална 
програма 
„Модернизи-
ране на сис-
темата на 
професио-
налното 
образование“ 

ОПРР 2014-
2020 

Инвестици-
онна прог-
рама на 
МОН 

Национална 
програма 
„Модерни-
зиране на 
системата на 
професио-
налното 
образова-
ние“ (РМС 
203/29.03.20
13 г.) 

2014 Инвестиционна програма 2014 г.: 

 

Разработен проект на ОПРР 2014-2020 

 

 

 

Национална програма "модернизация 
на материалната база в училище" 
2014 г.: 

 

Инвестиционна програма 2014 г.: 

-Финансирани са 34 училища и 
звена на обща стойност – 2.5 
млн. лв. 

 

 

Национална програма "модерни-
зация на материалната база в 
училище" 2014 г.: 

•модул „подобряване на учи-
лищната среда”- ремонтни дей-
ности на училищни сгради - 11.5 
млн. лв. 

 

    модул „подобряване на 
училищната среда”- оборудване 
и обзавеждане на училища, 
общежития и детски градини - 
12.1 млн. лв. 

 

•модул „подобряване на учи-
лищната среда”, дейност: обс-
ледване, техническа паспортиза-
ция и сертифициране за енер-
гийна ефективност за сгради от 
първа до трета категория - 3.5 
млн. лв. 

 

•модул „подобряване на учи-
лищната среда”, дейност: обс-
ледване, техническа паспортиза-
ция и сертифициране за енер-
гийна ефективност за сгради от 
първа до трета категория, мони-
торинг - 179 хил. лв. 

 

•модул „достъпна архитектурна 

2023 ОПРР 2014-
2020 г. -  390 
млн. лв. за 
обекти на 
образовател-
ната инфрас-
труктура 

1/ По ОПРР 
2014-2020, 
Приоритетна 
ос 1 „Устойчи-
во и интегри-
рано градско 
развитие“: 

Дял на модер-
низираните 
обекти на 
образовател-
ната инфраст-
руктура – 
базова стой-
ност – 8,53% и 
целева стой-
ност - 14,10%) 

 

2/ По ОПРР 
2014-2020, 
Приоритетна 
ос „Регионал-
на образова-
телна инфрас-
труктура“: 

Дял на модер-
низираните 
обекти на 
образовател-
ната инфраст-
руктура – 
базова стой-
ност – 8,53% и 
целева стой-
ност - 16,09%) 

По Приоритетна ос 
1 „Устойчиво и 
интегрирано 
градско развитие“ 
на ОПРР 2014-
2020: Капацитет на 
подпомогнатата 
инфраструктура 
предназначена за 
грижи за децата 
или образование 
(целева стойност - 
76 571 лица). 

2/ По Приоритетна 
ос 3 „Регионална 
образователна 
инфраструктура“ 
на ОПРР 2014-
2020: Капацитет на 
подпо-могнатата 
инф-раструктура 
предназначена за 
грижи за децата 
или образование 
(целева стойност - 
103 876 лица). 

МРРБ, МОН 
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среда” - 919 хил. лв. 

 

Изпълнение на проекти по ОПРР 
2014-2020 за подобрява-не на 
образователната инфрас-
труктура, 

 

Бедност 
(НЦ5) 

5-1. 

Жилищни 
условия за 
уязвими 
групи  

Предотвра-
тяване на 
бедността и 
социалното 
изключване  

Строителство, 
реконструк-
ция, ремонт и 
разширение 
на социални 
жилища 

ОПРР 2007-
2013 

ОПРР 2014-
2020 

 Към края на февруари 2015 г. функци-
онират 13 центъра за временно наста-
няване с капацитет 614 места, от които 
заети 568 места. 

Изпълняват се 3 проекта за съвремен-
ни социални жилища по ОПРР 2007-
2013. 

Предстои сключване на един нов 
ДБФП за съвременни социални жили-
ща по ОПРР 2007-2013. 

През отчетния период по ОПРР 2007-
2013 е приключил един проект за 
социални жилища – на община Девня. 
Постигнати резултати по проекта - 
осигуряване на 33 жилища за 165 
представители от неравностойни 
групи. 

Приключване на изпълняваните 
към момента проекти за социал-
ни жилища по ОПРР 2007-2013. 

Стартиране на изпълнението на 
ОПРР 2014-2020, вкл. и проекти 
за социални жилища за маргина-
лизирани групи, вкл. роми. 

2023 ОПРР 2007-
2013г. - 15,3 
млн. лв. общ 
размер на 
БФП 

ОПРР 2014-
2020 г. – 27 
млн. лв. 

1/ по ОПРР 
2007-2013: 
Брой лица от 
целевата 
група, облаго-
детелствани от 
подобрената 
социална 
жилищна 
инфраструкту-
ра (целева 
стойност – 989 
лица) 

 

 

2/ По ОПРР 
2014-2020: 
Представители 
на маргинали-
зирани групи, 
вкл. роми, с 
подобрени 
жилищни 
условия– 
базова стой-
ност 905 души 
и целева 
стойност - 
2 833 души. 

1/ По ОПРР 2007-
2013: Брой осигу-
рени индивидуал-
ни социални 
жилища (целева 
стойност – 293 
жилища) 

 

 

2/ По ОПРР 2014-
2020: Брой ново-
построени или 
възстановени 
социални жилища- 
целева стойност – 
560 бр. жилища 

МТСП, МРРБ 

5-2. 

Подпомагане 
на семейст-
вата с деца 

Намаляване 
на бедност-
та и насър-
чаване на 
социалното 
включване 

 ЗСПД  Към 28.02.2015 г. са изплатени семей-
ни помощи за деца по ЗСПД в размер 
на 93.9 млн. лв. 

. 

От 01.01.2014 г. са въведени дифе-
ренцирани размери за месечни по-
мощи за деца до завършване на сред-
но образование, но не по-късно от 20 
годишна възраст; 

От 01.01.2014 г. е увеличена месечна-
та добавка за деца с трайни уврежда-
ния. 

Ежемесечно изплащане на се-
мейни помощи за деца и месеч-
ни добавки за деца с трайни 
увреждания. 

Постоя-
нен 
срок 

 1/ Дял на 
децата в риск 
от бедност (% 
от население-
то на възраст 
0-
17 г.)(промяна) 
28.4% 

1/ Брой деца и 
семейства, полу-
чаващи помощи 
по ЗСПД: 

Към 28.02.2015 г. 
са изплатени 
семейни помощи 
за деца по ЗСПД, 
както следва: 

- еднократни 
помощи при 
раждане на дете 
– 10 767 деца; 

- еднократни 
помощи за отг-
леждане на 
близнаци до 1 г. 
– 388 деца; 

- еднократна 
помощ за отг-
леждане на дете 
до 1 г. от майка 
студентка - 1 564 
бр. случаи; 

- месечни помощи 
за деца до на-
вършване на 20 
год. – 511 818 ср. 
мес. бр. семейст-
ва и 761 767 ср. 
мес. бр. деца; 

- еднократни 
помощи при 
бременност – 

МТСП (АСП) 
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2 861 бр. случаи; 

- месечна добавка 
за деца с трайни 
увреждания до 
18-годишна въз-
раст и до завър-
шване на средно 
образование, но 
не повече от 20-
годишна възраст 
– 25 265 ср. мес. 
бр. деца; 

- целева помощ за 
безплатно пъту-
ване с железо-
пътния и авто-
бусния транспорт 
в страната на 
многдетни майки 
– 1 700 бр. лица; 

целеви помощи за 
ученици – 0. 

5-3. 

Материална 
подкрепа и 
достъп до 
пазара на 
труда за 
хората с 
трайни ув-
реждания 

Социално 
включване 
на хора с 
увреждания 

Отпускане на 
средства за 
проекти на и 
за хора с 
трайни ув-
реждания, 
финансирани 
от АХУ 

Конвенция 
на ООН за 
права-та на 
хората с 
увреждания  

ЗИХУ 

ППЗИХУ  

Стратегия за 
равни въз-
можности 
на хората с 
увреждания 

2013 Към 31.12. 2014 г. са финансирани :  

• 23 проекта за започване и развитие 
на самостоятелна стопанска дейност; 

• 15 проекта на обичайни работодате-
ли с осигурени 27 нови работни маста; 

• 17 проекта със социална насоченост 
на специализирани предприятия и 
кооперации на хората с увреждания, 
чрез които са осигурени здравословни 
и безопасни условия на труд на 783 
лица; 

• 16 проекта със стопанска насоче-
ност, като са разкрити 33 нови работ-
ни места. 

Провеждане на нови конкурси и 
финансиране на нови проекти за 
осигуряване на заетост на хората 
с увреждания и създаване на 
здравословни и безопасни усло-
вия на труд. 

2018  Брой хора с 
трайни увреж-
дания реали-
зирали се на 
пазара на 
труда чрез 
програми на 
АХУ 83 броя 

Брой работни 
места с по-
добрени усло-
вия на труд – 
783 броя 

Брой разкрити 
работни места за 
хора с трайни 
увреждания в 
обичайна и специ-
ализирана работ-
на среда – 60 броя 

Брой работни 
места с осигурени 
безопасни и здра-
вословни условия 
на труд -– 783 
броя 

Брой лица с трай-
ни увреждания 
стартирали самос-
тоятелна стопанс-
ка дейност – 23 
броя 

МТСП (АХУ) 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ 

ИКТ 1.  

Широколен-
това електро-
съобщителна 
инфраструк-
тура за дос-
тъп от след-
ващо поко-
ление  

Осигуряване 
високоско-
ростна 
свързаност 

Осигуряване 
на необходи-
мото оборуд-
ване за функ-
циониране на 
електронното 
управление в 
държавни и 
общински 
администра-
ции, образо-
вателната 
система, 
здравните и 
социалните 
заведения 

Изграждане 
на нови NGA 
мрежи и 
усъвършенст-
ване на съ-
ществуващите 
широколен-
тови инфрас-
труктури  

Изграждане 
на широко-
лентов достъп 
от следващо 

Стратегия за 
развитие на 
широколен-
товия дос-
тъп в РБ 

Национална 
програма 
Цифрова 
България 
2015 

Национален 
план за 
достъп от 
следващо 
поколение 

2012 С Решение № 149 от 11 от 11 март МС 
прие Актуализирана политика в об-
ластта на електронните съобщения на 
Република България 2015-2018 г, 
насочена към стимулиране на инвес-
тициите в областта на широколенто-
вия достъп.  

Редовно се извършва проучване на 
интереса от страна на бизнеса към 
свободния радиочестотен спектър с 
цел развитие на безжични широко-
лентови услуги. 

Организирани са работни срещи с 
МЗХ с цел уточняване на размера на 
планираните инвестиции в изгражда-
не на широколентов достъп през 
следващия програмен период.  

Определяне на областите на 
интервенции, в които ще бъдат 
финансирани чрез ПРСР 

 

Планиране на инвестиционни 
инициативи с цел намаляване на 
разходите за разгръщане на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи 

 

 

Актуализация на Националния 
план за инфраструктура от след-
ващо поколение, с оглед конкре-
тизиране на областите на интер-
венция и достъпните средства, 
както и определяне на инвести-
ционните модели, които ще се 
прилагат. 

декем-
ври 
2015 

 1/ Процент от 
лицата на 
възраст между 
16 и 74 годи-
ни, които са 
използвали 
интернет с цел 
взаимодейст-
вие с публични 
институции 
през послед-
ните 3 месеца 

2/ Процент от 
предприятия-
та, които са 
използвали 
интернет с цел 
взаимодейст-
вие с публични 
институции 

1/ Дял на дома-
кинства с широко-
лентов достъп до 
интернет 

2/ Дял на предп-
риятия с достъп до 
широколентов 
интернет 

МТИТС 
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поколение в 
отдалечените, 
слабо насе-
лени и селски 
райони 

2. 

Широколен-
тов достъп до 
отдалечени и 
слабо-
урбанизира-
ни райони  

Осигуряване 
високоско-
ростна 
свързаност 

Разработване 
на среднос-
рочна рамко-
ва програма и 
проектни 
фишове 

Изграждане 
на оптична 
инфраструк-
турата (мре-
жи от след-
ващо поколе-
ние) за опре-
делени об-
щини 

 2013 В процес на изпълнение е проект по 
ОПРР 2007-2013 „Развитие на висо-
коскоростен широколентов достъп в 
България посредством изграждането 
на критична, защитена, сигурна и 
надеждна обществена ИКТ инфраст-
руктура”.  

Получени Разрешения за строеж за 
всички кабелни трасета на територия-
та на 14 области и стартирало изграж-
дането им. 

Доставено и монтирано оборудване 
по проекта. 

Подготовка на процедура за избор на 
оператор за отдаване под наем на 
изградената инфраструктура. 

 

Сключен е договор с Изпълнител за 
дейности по информация и публич-
ност на проекта. Предстои провежда-
не на нова процедура за избор на 
изпълнител за одит. 

Сключен е договор с изпълнител за 
обновяване и ремонт на технологични 
помещения по проекта. 

Приемане на изпълнението на 
кабелните трасета. (Акт 15). 

Приемане изпълнението на 
ремонта на технологичните 
помещения. 

Приемане и въвеждане в редов-
на експлоатация на комуникаци-
онното оборудване. 

Провеждане на процедурата по 
ЗОП и избиране на оператор на 
изградената инфраструктура.  

декем-
ври 
2015 

 

39,1 млн. лв. 
по ОПРР 
2007-2013 г. 

1/ Процент от 
лицата на 
възраст между 
16 и 74 годи-
ни, които са 
използвали 
интернет с цел 
взаимодейст-
вие с публични 
институции 
през послед-
ните 3 месеца 

2/ Процент от 
предприятия-
та, които са 
използвали 
интернет с цел 
взаимодейст-
вие с публични 
институции 

1/ Дял на дома-
кинства в отдале-
чени и слабо-
урбанизирани 
райони с широко-
лентов достъп до 
интернет 

2/ Дял на предп-
риятия отдалече-
ни и слабо-
урбанизирани 
райони с достъп 
до широколентов 
интернет 

МТИТС, МРРБ 

3.  

Въвеждане 
на принцип 
на отворени-
те данни 
(повторното 
използване 
на информа-
цията) в 
държавната 
администра-
ция 

Прозрачност 
в дейността 
на държав-
ната адми-
нистрация 

1/ Норматив-
но регламен-
тиране на 
принципа 

2/ Идентифи-
циране на 
данните с 
най-голяма 
степен на 
готовност за 
повторно 
използване 

3/ Изготвяне 
на технически 
насоки 

4/ Приорити-
зиране на 
данните, 
които да 
бъдат публи-
кувани в 
отворен 
формат 

ЗИД на 
Закона за 
достъп до 
обществена 
информация 

30.06.2
014 

Принципът на отворените данни е 
залегнал в Стратегия за развитие на 
държавната администрация 2014 – 
2020 г. 

Изготвен проект на ЗИД на Закона за 
достъп до обществена информация, с 
който е предвидено въвеждането на 
принципа на отворените данни.  

Законопроектът еминал през проце-
дура на обществено обсъждане и 
получените бележки са отразени. 
Законопроектът е одобрен от МС на 
22 април 2015 г. и предстои внасянето 
му за разглеждане в Народното съб-
рание. 

 

Създаден е Портал за отворени данни 
www.opendata.government.bg, на 
който се публикуват данни в отворен 
формат. 

С РМС № 103 от 17.02.1015 г.са приети 
119 набори от данни, които да се 
публикуват в отворен формат.  

Приет График за поетапното публику-
ване на данните.  

Юни 2015 г. приет ЗИД на Закон 
за достъп до обществена инфор-
мация от НС 

Предстои да се изготвят и прие-
мат и съответните подзаконови 
нормативни актове 

 

Срок за транспониране на Дирек-
тива 2013/37/ЕС - относно пов-
торната употреба на информация 
в обществения сектор: 
18.07.2015 г. 

Декември 2015 г.:  

- изготвяне на анализ с готов-
ността за въвеждане отворените 
данни в държавната админист-
рация 

 – изготвяне на техническите 
насоки за въвеждане на отворе-
ните данни 

– публикуване на наборите от 
данни  

2015 

 

  Публикувани 119 
набори от данни в 
отворен формат 
публикувани на 
Портала за отво-
рени данни. 

АМС, МТИТС 

Конкурен-
тоспособ-
ност 

1. 

Интернацио-
нализация на 
МСП 

Подкрепа за 
МСП 

Участие в 
европейската 
мрежа на 
предприятия-
та  

Участие в 
програми 
Еврика и 
Евростарс 

Програма 
CIP на ЕК за 
под-
помагане на 
Европейска-
та мрежа на 
предприя-
тията (EEN) 

Решение на 
МС 
658/2009 – 
за програ-
мите Еврика 

2012г. 
за ЕЕN 

 

 

2009г –
за 
Еврос-
тарс и 
Еврика 

За EEN: 

Приключи изпълнението на проекта за 
мрежата EEN, грантов договор ЕЕN-
150325 EIIRC-BG3, които бе до 
31.12.2014 г. 

по проекта за 2014 г са осъществени 
17 срещи с фирми, създадени 5 про-
фила за бизнес и технологично коопе-
риране на фирми в базата данни на 
мрежата. 

Организирани са две събития с парт-
ньори с цел запознаване и стартиране 
на бизнес отношения между българс-

За Еврика/Евростарс: 

1.Сключване на споразумение 
със Секретариата на Еврика за 
участие на България в съвместна-
та програма Евростарс II. 

2.)Провеждане на информаци-
онни кампании, с цел повече 
български предприятия да участ-
ват в предстоящите конкурсни 
сесии на Еврика и Евростарс 

 

За ЕЕN: 

31.12.20
14 

ЗА 
ЕВРОС-
ТАРС/EВ
РИКА - 
Посто-
янно 
дейст-
ващи 
програ-
ми 

За Евростарс: 

2016-2018 г: 

По 500 хил. 
евро. на 
година със 
средства от 
Националния 
иновационен 
фонд. 

 

 Брой класирани 
български проекти 
по програма Ев-
ростарс– 1 
бр.Брой участия на 
български фирми 
в програма Еври-
ка– 2бр. 

 

 

МИ 

http://www.opendata.government.bg/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

и Евростарс ки и чуждестранни фирми. 
За ЕВРОСТАРС: 

Подписано споразумение във връзка с 
реализирането на програма Евростарс -
2. 

 

В рамките на дванадесета конкурсна 
сесия е одобрен един от общо осемте 
проекта с българско участие от Групата 
на високо равнище по програма Еврос-
тарс. 

 

През 2014 се проведе процедура на 
преговори с класираните български 
участници по Проект Е! 8932 GALENE. 
След получена декларация за само-
финансиране от кипърския партньор 
към 15.12.2014 г. процедурните изис-
квания за подписване на споразуме-
нията са изпълнени. 

 

За ЕВРИКА: 

През 2014 г е оценен индивидуален 
проект на ЕВРИКА с българско участие, 
който впоследствие е одобрен от Група-
та на високо равнище. Проектът е в 
областта на кардиологията; от българска 
страна участва МЦ „РепроБиоМед“, а 
партньор е турска организация. Участие-
то в проекта е изцяло за сметка на 
българската организация. 

2. 

Насърчаване 
на предпри-
емачество 
включително 
сред младите 
хора 

Насърчаване 
на предпри-
емачество 

1.Организира
не на събития 
с цел популя-
ризиране и 
насърчаване 
на предприе-
мачеството 
сред младите 
хора 

 

2.Приемане 
на План за 
действие 
“Предприе-
мачество 
2020 - Бълга-
рия 

План за 
действие 
„Предприе-
мачество 
2020 –
България“ 
COM 
/2012/0795 

 

2013 През 2014 г. приключи проверката и 
оценяването и бяха обявени резулта-
тите от Националния конкурс по про-
ект “Техностарт”.  

Сключени 19 договора за безвъзмезд-
на финансова помощ на обща стой-
ност 364 хил. лв. В одобрените за 
финансиране 19 проекта са включени 
бизнес идеи като разработване на 
иновативни софтуерни и мобилни 
приложения, уеб базирани системи и 
сайтове, производства, използващи 
суровини за рециклиране и проекти в 
областта на научната и развойна 
дейност. 

От м.Януари 2015 г започна монито-
ринг от страна на МИ за изпълнението 
на Договорите за безвъзмездна по-
мощ на бенефициентите. 

Разработва се План за действие 
“Предприемачество 2020 - България и 
през 2015 г.  

Мониторинг на отчетените раз-
ходи по сключените Договори за 
безвъзмездна финансова помощ 
по проект Техностарт.  

 

Организиране на нови събития с 
цел популяризиране на предп-
риемачеството сред младите 
хора, свързани най-вече с обявя-
ване на нов Национален конкурс 
по проект” Техностарт” 

За 
събити-
ята: 

м12.201
5 г. 

 

За 
Плана: 

31.05.20
15г. 

  1/ Брой проведени 
семинара-10 общо 
за 2014 г 

 

2/ Брой присъст-
ващи студен-
ти/млади хора 
1000 общо за 2014 

 

3/ Приет план 

МИ 

 3.  

Въвеждане 
на ново 
юридическо 
лице - трени-
ровъчно 
предприятие 

Стимулира-
не обучени-
ето по пред-
приемачест-
во 

Въвеждане на 
тренировъч-
ното предп-
риятие като 
самостояте-
лен и равно-
поставен 
юридически 
субект, който 
може да 
изпълнява 
стопанска 
дейност за 
целите на 
обучението 
по предприе-
мачество 

ЗИД на ТЗ 2015  Изготвяне на промени в Търговс-
кия закон 

2015    МП съвмест-
но с МИ и 
МОН 
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 4. 

Развитие на 
финансови 
инструменти 

Развитие на 
алтернатив-
ни източни-
ци на фи-
нансиране 

Структурира-
не на инстру-
менти за 
финансов 
инженеринг  

Отпускане на 
средства по 
създадените 
финансови 
инструменти с 
цел пазарна 
реализация  

Рамково 
финансово 
споразуме-
ние за из-
пълнение на 
Инициати-
вата JEREMIE 
по 

ОПРКБИ 
2007-2013 

ОПИК 2014-
2020 

2012 ОПРКБИ: 

Данни за отчетен период 1.11.14 – 
31.03.2015 г. 

Фондове за дялово участие – 31 ин-
вестиции в МСП получили финансира-
не на стойност 30.02 млн. лв.  

Фонд за рисков капитал – една инвес-
тиция в едно предприятие с вече 
сключен договор за инвестиции на 
стойност 3.20 млн. лв.  

Фонд за начално финансиране (Eleven 
и Launchub) –– подкрепени 27 start-
ups; обща стойност на инвестициите 
по инструмента 6.14 млн. лв.  

Фондове за съфинансиране – подпи-
сани оперативни споразумения с 
избраните фонд мениджъри 
(Empower Capital и BlackPeak Capital–– 
към 31.03.2015 г. финансовите пос-
редници са направили инвестиции в 
три предприятия, на стойност 6,01 
млн.лв. по линия на оперативната 
програма. 

Дългови продукти – отпуснати 521 
МСП кредити на стойност 141.7 млн. 
лв.  

Инструмент, предоставящ финансира-
не с елемент на споделяне на риска – 
отпуснати - 432 кредита на МСП на 
обща стойност 107.37 млн. лв.  

Гаранционен фонд –отпуснати 89 
кредита на МСП на стойност 34.32 
млн. лв. 

Предвиден ресурс за финансови 
инструменти в проекта на ОПИК в 
размер на 355 млн. евро 

 

ОПРКБИ: 

Фондове за дялово участие 
2015 г.: 

Фонд за рисков капитал 2015 г.: 

Фонд за начално финансиране 
2015 г.:  

Фондове за съфинансиране – 
финализиране на първи инвести-
ции 2015 г.: 

Дългови продукти 2015 г.: 

Инструмент, предоставящ фи-
нансиране с елемент на споде-
ляне на риска 2015 г.: 

Гаранционен фонд - отпускане на 
нови кредити (след увеличаване 
на размера на инструмента през 
октомври 2014 г.) 

Стартиране и изпълнение на 
мерките по ОПИК 2014-2020 

2015 за 
ОПРКБИ 

 

2023 за 
ОПИК 

ОПРКБИ 

За 2014-2015 
345 млн. лв. 
ЕФРР и 60.9 
млн. лв. 
национално 
съфинанси-
ране 

За 2010-
2015 г. – 
581,8 млн. 
лв. средства 
от ЕФРР и 
102,7 млн. 
лв. - нацио-
нално съфи-
нансиране 

 

ОПИК - за 
2016-2023  

590.17 млн. 
лв.средства 
от ЕФРР и 
104.15 млн. 
лв. нацио-
нално съфи-
нансиране 

1/ Дял на 
иновативните 
предприятия 
((% от общия 
брой предпри-
ятия) - базова 
стойност 
(2012 г.) - 27.4, 
целева стой-
ност (2023 г) – 
30.4 

2/ Привлечен 
частен капитал 
с единица 
публичен 
ресурс (в 
евро)- текуща 
стойност – 
421 952 246 
евро (ОПРК-
БИ),целева 
стойост 
127 140 000 
евро за 2023 г. 
(по ОПИК) 

Брой подкрепени 
иновативни ново-
създадени предп-
риятия - 136 

Брой подкрепени 
предприятия по 
фондовете за 
дялов капитал - 
139 

Брой подкрепени 
предприятия по 
дълговите продук-
ти – 6 133 МСП 

Брой отдадени 
кредити по дълго-
вите продукти - – 7 
17024 . 

МИ 

 5.  

Развитие на 
пътната 
инфраструк-
тура 

Подобрява-
не на дос-
тъпността и 
свързаност-
та 

Строителство, 
реконструк-
ция и рехаби-
литация на 
първокласни, 
второкласни 
и третокласни 
пътища 

ОПРР 2007-
2013 

ОПРР 2014-
2020 

2013 През периода 01.11.2014 г. – 
31.03.2015 г. е приключил 1 бр. проект 
по ОПРР 2007-2013 за подкрепа за 
рехабилитация и реконструкция на 
второкласни и третокласни пътища, в 
рамките на който са рехабилитирани 
1,89 км пътна мрежа. 

 

По ОПРР 2007-2013 в процес на оцен-
ка са още 17 бр. подадени проектни 
предложения за подкрепа за рехаби-
литация и реконструкция на второк-
ласни и третокласни пътища. 

Приключване на всички изпълня-
вани към момента договори по 
ОПРР 2007-2013 и отчитане на 
резултатите  

Стартиране на изпълнението на 
проекти по ОПРР 2014-2020 в 
рамките на Приоритетна ос 
„Регионална пътна инфраструк-
тура”. 

 

2023 Текуща стой-
ност на дого-
ворите в 
изпълнение 
към момента 
по ОПРР 
2007-2013 за 
подкрепа за 
рехабилита-
ция и реконс-
трукция на 
второкласни 
и третоклас-
ни пътища - 
345 млн. лв. 

По ОПРР 2014-
2020: Увелича-
ване на пътни-
копотока от 
102 383  хил. 
на 126 507 
хил.души. 

 

Увеличаване 
на товаропо-
тока от 160 267 
хил. тона на 
172 770, хил. 
тона. 

По ОПРР 2007-
2013: Реабилити-
рани 1,89 км пътна 
мрежа в рамките 
на приключили 
проекти през 
отчетния период. 

По ОПРР 2014-
2020: Обща дъл-
жина на новопос-
троени, реконст-
руирани и реаби-
литирани пътища 
– 665 км. 

МРРБ 

 6.  

Развитие на 
базова тех-
ническа 
инфраструк-
тура, насоче-
на към биз-
неса 

Подобрява-
не на усло-
вията за 
икономи-
ческа актив-
ност 

Подобрява-
не/надгражда
не и реконст-
рукция на 
съществуваща 
или строител-
ство/ разви-
тие на нова 
техническа 
инфраструк-
тура, свърза-
на с бизнеса и 
предприема-

ОПРР 2014-
2020 

2014 Разработен проект на ОПРР 2014-2020. 

Предстои одобрение на ОПРР 2014-
2020. 

Стартиране на изпълнението на 
проекти по ОПРР 2014-2020 в 
рамките на Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градс-
ко развитие“за зони за въздейст-
вие с потенциал за икономическо 
развитие от ИПГВР. 

 

2023 ОПРР 2014-
2020 г. - 164 
млн. лв. 

По ОПРР 2014-
2020: Разходи 
за дълготрай-
ни материални 
активи (базова 
стойност - 5,13 
млрд. евро. и 
целева стой-
ност - 5,30 
млрд. евро) 

По ОПРР 2014-
2020: Обща площ 
на реабилитира-
ната земя (целева 
стойност – 172 
хектара) 

МРРБ 
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  Отчетените данни са към 31.12.2014 г. на база на официалните данни за 2014 г.предоставени в годишния доклад за напредъка от ЕИФ по изпълнението на Инициативата JEREMIE за 2014 г.  
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 7.  

Повишаване 
на туристи-
ческата 
конкурент-
носпособност 

Подобрява-
не на усло-
вията за 
икономи-
ческа актив-
ност 

Развитие на 
културни и 
исторически 
атракции от 
национално и 
световно 
значение, вкл. 
развитие на 
туристическа 
и техническа 
инфраструк-
тура в рамки-
те на интег-
риран турис-
тически про-
дукт 

ОПРР 2014-
2020 

2014 Разработен проект на ОПРР 2014-2020. 

 

Предстои одобрение на ОПРР 2014-
2020. 

Стартиране на изпълнението на 
проекти по ОПРР 2014-2020 в 
рамките на Приоритетна ос 6 
„Регионален туризъм”, насочени 
към повишаване на туристичес-
кото предлагане на паметници 
на културата от национално и 
световно значение. 

 

2023 ОПРР 2014-
2020 г. – 197 
млн. лв. 

По ОПРР 2014-
2020: Вътреш-
но потребле-
ние на тури-
зъм. Базова 
стойност – 3,66 
млрд. лв. 
Целева стой-
ност - 3,80 
млрд. лв. 

 

 

По ОПРР 2014-
2020:  

1. Ръст в очаква-
ния брой посеще-
ния на подпомог-
натите обекти на 
културното или 
природното нас-
ледство и туристи-
чески атракции 
(целева стойност - 
1 810 947 посеще-
ния/годишно). 

 

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

МРРБ 

 8.  

Подобряване 
на качеството 
на градската 
среда за 
устойчивото 
развитие на 
бизнеса  

Подобрява-
не на качес-
твото на 
градската 
среда 

Изграждане и 
възстановя-
ване на еле-
менти на 
градската 
среда  

ОПРР 2014-
2020 

2014 Разработен проект на ОПРР 2014-2020. 

 

Предстои одобрение на ОПРР 2014-
2020. 

Стартиране на изпълнението на 
проекти по ОПРР 2014-2020 в 
рамките на Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градс-
ко развитие“ за подобряване на 
качеството на градската среда в 
зоните за въздействие от ИПГВР. 

2023 ОПРР 2014-
2020 – 2304 
млн.лв. 

Дял от населе-
нието, полз-
ващо се от 
подобрена 
градска среда. 
Базова стой-
ност - 40,09%. 
Целева стой-
ност - 55,03% 

Количество 
фини прахови 
частици в 
градовете 

Цел: намаля-
ване 

Базова стой-
ност - 43,74 
µg/m3. Целева 
стойност - 
41,22 µg/m3 

Незастроени 
площи, създадени 
или реабилитира-
ни в градските 
райони - целева 
стойност 3 184 724 
кв.м. 

МРРБ 

Околна 
среда 

1.  

Интегрирано 
управление 
на водите 

Ефективно 
използване 
на ресурсите 
и опазване 
на околната 
среда 

 

Въвеждане на 
принципа 
„замърсите-
лят плаща”  

Въвеждане на 
изисквания за 
осигуряване 
определянето 
и включване-
то във възста-
новяване на 
разходите за 
водни услуги 
на ресурсните 
разходи и 
разходите за 
околна среда 

Финансова 
подкрепа от 
ОПОС 2014-
2020 г.“ за 
подготовката 
на инвести-
ционни про-
екти, реали-
зиране на ВиК 

І.ЗИД на 
Закона за 
водите и 
подзаконо-
ви норма-
тивни актове 

 

ІІ.Плановете 
за управле-
ние на 
речните 
басейни 

 

ІІІ. ОПОС 
2014-2020 г. 

 

2013 І.Одобрен от МС проект на ЗИД на 
Закон за водите (Решение на МС № 
222 от 06.04.2015 г.).  

С проекта на ЗИД на Закона за водите 
се: 

1. Осигурява въвеждането на принци-
па „замърсителят плаща” и законови-
те механизми за възстановяване на 
ресурсните разходи и разходите за 
околна среда среда за възможно най-
широк кръг услуги във водния сектор;  

2. Отстраняват пропуски в транспони-
рането на Директива 2000/60/ЕО; 

3. Отстраняват пропуски в транспони-
рането на Директива 2007/60/ЕО; 

4. Ускорява процеса по определяне на 
санитарно – охранителни зони около 
водовземните съоръжения за питейно 
-битово водоснабдяване; 

5. Изпълняват препоръки на ЕКвъв 
връзка с оценката на първите планове 
за управление на речните басейни; 

6. Въвеждат разпоредби, свързани с 
планиране, разработване и изпълне-

І.Приемане на проект на поста-
новление на МС за изменение и 
допълнение на Наредба за стан-
дарти за качество на околната 
среда за приоритетни вещества и 
някои други замърсители – във 
връзка с привеждане в съответс-
твие на българското законода-
телство в областта на водите с 
европейското по отношение на 
установяване на стандарти за 
качество на околната среда за 
приоритетните вещества, опре-
делени в Директива 2013/39/ЕС 
оглед постигане на добро химич-
но състояние на повърхностните 
води. Срок: юли 2015 г. 

Приемане на Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба 
№ 1 за проучване, ползване и 
опазване на подземните води – с 
цел транспониране в национал-
ното законодателство на изме-
ненията и допълненията на 
Директива 118/2006 за опазване 
на подземните води от замърся-
ване и влошаване. Срок: октомв-

2016 За 2014 г. –  

2.3 млн. лв. 
по сключени-
те договори и 
1.7 млн. лв. 
(авансови 
плащания) за 
сключване на 
3-те догово-
ра. 

За 2015 г. – 
4.5 млн. лв. 
по сключени-
те договори и 
2.8 млн лв. за 
оставащите 3 
договора 
(при условие 
че през 
2014 г. се 
изплатят 
посочените 
авансови 
плащания). 

 Установяване на 
законови меха-
низми за прилага-
не на изискваната 
от Европейското 
законодателство 
ценова политика 

Но-
ви/актуализирани 
аналитич-
ни/програмни/стр
атегически доку-
менти със средст-
ва от ОПОС 204-
2020 г.: 10 до 
2018 г.; 18 до 
2023 г. 

МОСВ 
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реформата и 
укрепване 
капацитета на 
заинтересо-
ваните страни 

ние на Морската стратегия; 

7. Регламентира контрола по изпъл-
нение на мерките за поддържане на 
язовирните стени и съоръженията към 
тях в изправно техническото състоя-
ние; 

 

ІІ.Разработват се вторите планове за 
управление на речните басейни 
(ПУРБ), които ще установят мерките за 
подобряване на състоянието на води-
те за периода 2016 - 2021 г.  

 

ІІІ. Проектът на ОПОС 2014-2020 г. е 
изпратена чрез системата за електро-
нен обмен на данни SFC 2014 за одоб-
рение от Европейската комисия на 28 
ноември 2014 г. 

ри 2015 г. 

Приемане на Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба 
за условията и реда за заустване 
на производствени отпадъчни 
води в канализационните систе-
ми на населените места – с цел 
осъвременяване на наредбата с 
изискванията на европейското 
законодателство, актуализиране 
на подхода за контрол и събира-
не на информация за производс-
твените отпадъчни води, зауст-
вани в канализационните систе-
ми на населените места. Срок: до 
1 година от влизане в сила на 
ЗИД на Закона за водите. 

 

Приемане на Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба 
за издаване на разрешителни за 
заустване на отпадъчни води във 
водни обекти и определяне на 
индивидуалните емисионни 
ограничения на точкови източ-
ници на замърсяване – с цел 
осъвременяване на наредбата 
спрямо изискванията на евро-
пейското законодателство. Срок: 
до 1 година от влизане в сила на 
ЗИД на Закона за водите. 

 

ІІ.Извършени национални проуч-
вания и оценки във връзка с 
ПУРБ – до края на 2015 г. 

Одобряване на Плановете за 
управление на речните басейни 
от МС – 2016 г. 

 

ІІІ.Приемане на ОПОС 2014-
2020 г.  

Предвижда се със средства от 
ОПОС 2014-2020 г. да се финан-
сира: разработване на регионал-
ни прединвестиционни проучва-
ния (feasibility studies), които ще 
определят дългосрочните прио-
ритети за оптимално финансира-
не във ВиК инфраструктура; 
реализиране на ВиК реформата и 
укрепване капацитета на заинте-
ресованите страни, в т.ч. ВиК 
оператори, асоциации по ВиК; 
разработване на нови и/или 
актуализация на съществуващи 
стратегически документи, в т.ч. 
проучвания и оценки, във връзка 
с разработване и прилагане на 
ПУРБ и пр. 

 2.  

Въвеждане 
на икономи-
чески инст-
рументи в 
управление-
то на водите 

Ефективно 
използване 
на ресурсите 

Икономичес-
ка обосновка 
и предложе-
ние за разме-
ра на таксите 
за водовзе-
мане, за 
ползване на 
воден обект и 
за замърся-
ване 

Въвеждане на 

ЗИД на 
Закона за 
водите 

2014 През 2014 г. се изпълнява обществена 
поръчка с предмет „Оценка на възста-
новяването на разходите за водни 
услуги. Разработване на подход за 
определяне на ресурсните разходи и 
разходите за опазване на околната 
среда при оценката на възстановява-
нето на разходите, както и подход за 
определяне на приноса на различните 
водоползватели към възстановяване-
то”.  

Изпълнява се първия етап на общест-

Изпълнени обществени поръчки. 
Срок: до края на 2015 г. 

Изменение и допълнение на 
Тарифа за таксите за водовзема-
не, за ползване на воден обект и 
за замърсяване с цел въвеждане 
на такси за всички дейности, 
както и ефективно въвеждане на 
принципа „замърсителя плаща“ и 
изискванията за възстановяване 
на разходите за водни услуги. 
Срок: до 6 месеца от влизане в 

2015 68 399 лв. от 
Оперативна 
програма 
„Околна 
среда“ 2007-
2013 г. – за 
2014 г. 

159 599 лв. – 
за 2015 г. 

 

 

 Установяване на 
законови меха-
низми за прилага-
не на изискваната 
от Европейското 
законодателство 
ценова политика 

 

МОСВ 
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подходящи 
стимули и 
механизми за 
постигане на 
ефективно 
използване 
на водите 

вена поръчка с предмет „Икономи-
чески анализ на водоползването за 
периода 2008- 2012 г. и прогнози до 
2021 г.”  

сила на ЗИД на Закона за водите  

Приемане изпълнението на 
обществена поръчка с предмет 
„Оценка на възстановяването на 
разходите за водни услуги. Раз-
работване на подход за опреде-
ляне на ресурсните разходи и 
разходите за опазване на окол-
ната среда при оценката на 
възстановяването на разходите, 
както и подход за определяне на 
приноса на различните водопол-
зватели към възстановяването”. 

 

 

 

За 2014 г. – 
294 840 лв. от 
държавен 
бюджет 
(Публична 
инвестици-
онна прог-
рама „Рас-
теж и устой-
чиво разви-
тие на реги-
оните“ (ПМС 
№19/07.02.2
014 г.) 

За 2015 г. – 
687 960 лв. 
(средствата 
не са осигу-
рени) 

 

 3.  

Ефективно 
управление 
на отпадъци-
те 

Опазване на 
околната 
среда 

Насърчаване 
на инвести-
ции в съвре-
менни съо-
ръжения за 
оползотворя-
ването на 
отпадъците 
чрез рецик-
лиране, пов-
торно използ-
ване и/или 
извличане на 
вторични 
суровини и 
енергия 

І. Национа-
лен план за 
управление 
на отпадъ-
ците 2014-
2020 г. 

ІІ. ЗИД на 
Закона за 
управление 
на отпадъ-
ците 

ІІІ. Изготвя-
не на нови 
стратегичес-
ки, методи-
чески и 
нормативни 
документи 
насочени 
към използ-
ване на 
отпадъците 
като ресурси  

ІV. ОПОС 
2014-2020 г. 

2013 І. С РМС № 831 е приет Национален 
план за управление на отпадъците 
(НПУО) за периода до 2020 г.  

 

ІV. Проектът на ОПОС 2014-2020 г. е 
изпратена чрез системата за електро-
нен обмен на данни SFC 2014 за одоб-
рение от Европейската комисия на 28 
ноември 2014 г. 

ЗИД на Закона за управление на 
отпадъците – във връзка с отра-
зяване на бележките от ЕК по 
транспонирането на Директива 
2008/98/ЕО, както и във връзка с 
необходимост от въвеждане на 
разпоредби, свързани с прилага-
не на новоприети нормативни 
актове на ниво Европейски съюз. 

Срок: юни 2015 г.- внасяне за 
одобрение от МС. 

Създаване на Българска органи-
зация за осигуряване на качест-
вото на компоста и одобрение на 
Инструкции за изискванията към 
управлението на система за 
осигуряване качеството на край-
ните продукти (компост и фер-
ментационен продукт) и управ-
ление на съоръженията за ком-
постиране и анаеробно разграж-
дане. Срок: юли 2015 г. 

 

Допълване на нормативната 
уредба с цел увеличаване на 
количествата на рециклираните и 
оползотворените строителни 
отпадъци. Срок: юни 2016 г. 

 

Приемане на ОПОС 2014-2020 г. 
Срок: определя се от Евро-
пейската комисия.   

Предвижда се да бъде осигурена 
подкрепа от ОПОС 2014-2020 г. 
за:  проектиране и изграждане на 
центрове за повторна употреба, 
площадки и инсталации за пред-
варително третиране на битови 
отпадъци, инсталации за опол-
зотворяване на битови отпадъци 
– трета фаза на интегрирана 
система от съоръжения за трети-
ране на битовите отпадъци на 
Столична община, анаеробни 
и/или компостиращи инсталации 
за биоразградими и /или зелени 
отпадъци; оборудване, съоръже-

2018 По проект на 
ОПОС 2014-
2020 г. са 
заложени 
287 
784 390,00 
евро: (244 
616 731,00 
евро подкре-
па от Съюза и 
43 167 659,00 
евро нацио-
нално учас-
тие )  

1/ Подготовка 
за повторна 
употреба и 
рециклиране 
на отпадъчни 
материали -
най-малко 25% 
от общото им 
тегло до 
01.1.2016 г., 
най-малко 40% 
от общото им 
тегло до 
01.1.2018 г. и 
най-малко 50% 
от общото им 
тегло до 
01.1.2020 г. 

2/ Разделно 
събиране и 
рециклиране 
на биоотпадъ-
ците - до 
31.12.2016 г. 
не по-малко от 
25% от коли-
чеството на 
битовите 
биоотпадъци, 
образувани в 
региона през 
2014 г.; до 
31.12.2020 г. 
не по-малко от 
50% от коли-
чеството на 
битовите 
биоотпадъци, 
образувани в 
региона през 
2014 г.; до 
31.12.2025 г. 
не по-малко от 
70% от коли-
чеството на 
битовите 
биоотпадъци, 
образувани в 
региона през 

Създадена страте-
гическа и финан-
сова рамка, насо-
чена към съхраня-
ване и рационал-
но използване на 
природните ре-
сурси, посредст-
вом увеличаване 
на количествата 
рециклирани и 
оползотворени 
отпадъци. 

МОСВ 
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ния и техника за разделно съби-
ране на биоразградими и зелени 
отпадъци и др. 

2014 г.  

3/Повторна 
употреба, 
рециклиране и 
друго опол-
зотво-ряване 
на материали, 
включително 
при насипни 
дейности чрез 
замест-ване на 
други матери-
али с отпадъ-
ци, и на нео-
пасни строи-
телни отпадъ-
ци - най-малко 
35% от об-
щото им тегло 
до 
01.1.2016 г.,на
й-малко 55% 
от об-щото им 
тегло до 
01.1.2018 г. и 
най-малко 70% 
от об-щото им 
тегло до 
01.1.2020 г.  

 4 
Подобряване 
качеството на 
атмосферния 
въздух 

Опазване на 
околната 
среда 

Предоставяне 
на финансова 
подкрепа от 
ОПОС 2014-
2020 г. за 
актуализира-
не/разработв
ане от страна 
на общински-
те власти на 
програми за 
подобряване 
на качеството 
на атмосфер-
ния въздух и 
изпълнение 
на мерките, 
залегнали в 
тях. 

Търсене на 
допълнител-
ни възмож-
ности за 
намаляване 
на емисиите 
от секторите с 
основен 
принос за 
замърсяване-
то на въздуха 
(битово отоп-
ление и тран-
спорт). 

 

І. ОПОС 
2014-2020 г. 

 

ІІ. ЗИД на 
Закона за 
чистотата на 
атмосфер-
ния въздух  

Наредба за 
качеството 
на твърдите 
горива, 
използвани 
за битово 
отопление 
от населе-
нието 

2015 І. Проектът на ОПОС 2014-2020 г. е 
изпратена чрез системата за електро-
нен обмен на данни SFC 2014 за одоб-
рение от Европейската комисия на 28 
ноември 2014 г. 

 

 

Приемане на ОПОС 2014-2020 г. 
Срок: определя се от Евро-
пейската комисия.  

Предвижда се с финансиране по 
ОПОС 2014-2020 г. да се подкре-
пят прегледа и анализа на об-
щинските програми, да се под-
помогнат компетентните органи 
при изготвянето/преработването, 
изпълнението и контрола на 
общинските програми и развитие 
и оптимизиране на системите за 
мониторинг на КАВ, както и да се 
изпълнят мерки, насочени към 
подобряване качеството на 
въздуха, като бъдат адресирани 
основните източници на замър-
сяване – битово отопление и 
транспорт. 

2020 58.9 млн. 
евро (50 млн. 
евро подкре-
па от ЕС и 8.9 
млн. евро 
национално 
участие) по 
проект на 
ОПОС 2014-
2020 г. 

Брой на насе-
лението, из-
ложено на 
наднормено 
замърсяване 
през 2013 г. по 
следните 
основни за-
мърсители:  

Фини прахови 
частици 
(ФПЧ10): 
3223099 

Серен диок-
сид: 45907 

Азотен диок-
сид:  

339129 

 

Олово: 0 

Въглероден 
оксид: 0 

Бензен: 0 

 

Брой на насе-
лението, из-
ложено на 
наднормено 
замърсяване 
през 2020 г. по 
следните 
основни за-
мърсители: 

Фини прахови 
частици 
(ФПЧ10): 0 

Серен диок-
сид: 0 

Азотен диок-
сид: 0 

Население, обхва-
нато от мерките, 
за намаляване на 
нивата на ФПЧ10 и 
азотни оксиди по 
ОПОС 2014-
2020 г.: 1 300 000 
лица към 2023 г.  

МОСВ, общи-
ни 
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Олово 

Въглероден 
оксид: 0 

Бензен: 0 

 


