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Приложение: обзор на характеристиките на националните съвети по производителността (съгласно докладваното от тях самите или от делегатите на Комитета за 

икономическа политика) 

Държава 

членка 

Наименование на 

институцията 

Дата на 

определяне 
Институционално устройство Анализ и дейности 

AT Предстои да бъде създаден през 1-вото полугодие на 2019 г. 

BE 
Национален съвет по 

производителността 
Ноември 2018 г. 

 Нов субект 

 Институцията има безсрочен мандат 

 6 членове са представители на независими 

институции на федерално равнище (секретариат на 

Икономическия съвет, Националната банка на 

Белгия и Федералното бюро за планиране) и 6 

членове са представители на регионалното равнище 

 В секретариат, който подпомага работата на съвета 

по производителността, са назначени експерти за 

тази цел 

 Решава самостоятелно своята работна програма, с 

изключение на формирането на заплатите 

 Произведените крайни продукти не подлежат на 

валидиране от органите 

 Способност за самостоятелно извършване на изследвания и 

анализи 

 Достъп до информация, гарантиран с правни разпоредби 

 Заинтересованите страни и другите икономически субекти 

от значение не са постоянни членове на съвета по 

производителността, но с тях се провеждат консултации 

 Капацитет за навременно информиране на обществеността, 

гарантиран с правни разпоредби, например чрез собствен 

уебсайт 

BG Няма да определя национален съвет по производителността 

CY 

Съвет по икономика и 

конкурентоспособност 

на Кипър  

Юни 2018 г. 

 Нов субект  

 Съветът по производителността има тригодишен 

мандат  

 8 членове идват от академичните среди, стопанския 

и финансовия сектор и 1 от публичния сектор 

 В секретариат, който подпомага работата на съвета 

по производителността, работят служители от 

държавните служби 

 Решава самостоятелно своята работна програма 

 Произведените крайни продукти не подлежат на 

валидиране от органите  

 Научни изследвания и анализи, изготвяни от подгрупите на 

съвета по производителността, както и от други институции 

или чрез възлагане на работа на външни консултанти, след 

предварителен анализ от подгрупите на съвета по 

производителността по всяка представляваща интерес тема 

 Заинтересованите страни и другите икономически субекти 

от значение не са постоянни членове на съвета по 

производителността, но с тях се провеждат консултации 

 Публично представяне на крайните резултати от работата на 

съвета по производителността, например чрез неговия 

уебсайт и съобщения за медиите 
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Държава 

членка 

Наименование на 

институцията 

Дата на 

определяне 
Институционално устройство Анализ и дейности 

CZ Няма да определя национален съвет по производителността 

DE Предстои да бъде създаден (въпреки че не е посочена конкретна дата за това) 

DK 
Датски икономически 

съвети 
2017 г. 

 Създадени въз основа на съществуваща институция 

 Институцията има безсрочен мандат 

 Председателствани от четирима университетски 

професори 

 В секретариат, който подпомага работата на съвета 

по производителността, са назначени експерти за 

тази цел 

 Решава самостоятелно своята работна програма 

 Произведените крайни продукти не подлежат на 

валидиране от органите 

 Способност за самостоятелно извършване на изследвания и 

анализи и възможност за възлагане на анализи на трета 

страна 

 Заинтересованите страни и другите икономически субекти 

от значение не са постоянни членове на съвета по 

производителността, но с тях се провеждат консултации 

 Публично представяне на крайните резултати от работата на 

съвета по производителността, например чрез неговия 

уебсайт и съобщения за медиите 

EE Предстои да бъде създаден (въпреки че не е посочена конкретна дата за това) 

EL KEPE (*) 
   

ES Предстои да бъде създаден (въпреки че не е посочена конкретна дата за това) 
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Държава 

членка 

Наименование на 

институцията 

Дата на 

определяне 
Институционално устройство Анализ и дейности 

FI 

Съвет по 

производителността на 

Финландия  

Август 

2018 г. 

 Нов субект 

 Институцията има безсрочен мандат 

 4 членове са от Министерството на финансите, 

академичните среди и научноизследователски 

институти 

 В секретариат, който подпомага работата на съвета 

по производителността, работят служители от 

държавните служби 

 Решава самостоятелно своята работна програма 

 Произведените крайни продукти не подлежат на 

валидиране от органите 

 Функционална автономност, гарантирана с правна 

разпоредба 

 Способност за самостоятелно извършване на изследвания и 

анализи и възможност за възлагане на анализи на трета 

страна 

 Заинтересованите страни и другите икономически субекти 

от значение не са постоянни членове на съвета по 

производителността, но той ще им представя своята работа 

FR 
Национален съвет по 

производителността 
Юни 2018 г. 

 Нов субект 

 Институцията има безсрочен мандат 

 12 членове са независими икономисти от 

академичните среди 

 Службата към френския министър-председател 

„France Stratégie“ предоставя техническа и 

административна подкрепа за работата на съвета по 

производителността 

 Решава самостоятелно своята работна програма 

 Произведените крайни продукти не подлежат на 

валидиране от органите 

 Способност за самостоятелно извършване на изследвания и 

анализи и възможност за възлагане на анализи на трета 

страна 

 Заинтересованите страни и другите икономически субекти 

от значение не са постоянни членове на съвета по 

производителността, но с тях се провеждат консултации 

 Публично представяне на крайните резултати от работата на 

съвета по производителността, например чрез неговия 

уебсайт и съобщения за медиите 

HR Предстои да бъде създаден през следващите шест до девет месеца 

HU 
Национален съвет по 

конкурентоспособността  

Октомври 

2016 г. 

 Нов субект, председателстван от министъра на финансите 

 Институцията има безсрочен мандат 

 8 членове са от правителството, стопанския сектор и 

академичните среди  

 В секретариат, който подпомага работата на съвета 

по производителността, работят служители от 

държавните служби  

 Решава самостоятелно своята работна програма 

 Произведените крайни продукти не подлежат на 

валидиране от органите 

 Способност за самостоятелно извършване на изследвания и 

анализи и възможност за възлагане на анализи на трета 

страна 

 Публикуването на годишен доклад не е предвидено в 

мандата на съвета по производителността 

 Заинтересовани страни и други икономически субекти от 

значение могат да бъдат назначавани за членове на съвета 

по производителността 



 

4 

 

Държава 

членка 

Наименование на 

институцията 

Дата на 

определяне 
Институционално устройство Анализ и дейности 

IE 
Национален съвет по 

конкурентоспособността  
Март 2018 г. 

 Създаден въз основа на съществуваща институция 

 Институцията има безсрочен мандат 

 16 членове от стопанския сектор, стопански 

асоциации и съюзи; представители на 

правителствените служби участват в заседанията на 

Националния съвет по конкурентоспособността със 

съвещателна функция 

 В секретариат, който подпомага работата на съвета 

по производителността, работят служители от 

държавните служби  

 Решава самостоятелно своята работна програма и 

собствените си процедури 

 На правителството се представят за информация 

годишните доклади преди публикуването им с цел да 

се повиши неговата осведоменост за тях  

 Способност за самостоятелно извършване на изследвания и 

анализи и възможност за възлагане на анализи на трета 

страна 

 Представители на организациите на работодателите и 

работниците са членове на съвета по производителността 

 Особените мнения се представят на обществеността чрез 

публикуването на протоколи от заседанията 

 Публично представяне на крайните резултати от работата на 

съвета по производителността, например чрез неговия 

уебсайт и съобщения за медиите 

IT Предстои да бъде създаден през 1-вото полугодие на 2019 г. 

LT 

Министерство на 

икономиката и 

иновациите 

2017 г. 

 Създадено въз основа на съществуваща институция 

 Институцията има безсрочен мандат 

 Екип от двама анализатори в Министерството на 

икономиката 

 Решава самостоятелно своята работна програма 

 Крайните продукти подлежат на валидиране 

 Способност за самостоятелно извършване на изследвания и 

анализи и възможност за възлагане на анализи на трета 

страна 

 Заинтересованите страни и другите икономически субекти 

от значение не са постоянни членове на съвета по 

производителността, но с тях се провеждат консултации 
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Държава 

членка 

Наименование на 

институцията 

Дата на 

определяне 
Институционално устройство Анализ и дейности 

LU 
Национален съвет по 

производителността 

Септември 

2018 г. 

 Нов субект 

 Институцията има безсрочен мандат 

 5 членове, като председателят е от Обсерваторията 

за конкурентоспособността  

 Обсерваторията за конкурентоспособността 

предоставя техническа и административна подкрепа 

за работата на съвета по производителността 

 Решава самостоятелно своята работна програма 

 Произведените крайни продукти не подлежат на 

валидиране от органите 

 Функционална автономност, гарантирана с правна 

разпоредба 

 Способност за самостоятелно извършване на изследвания и 

анализи и възможност за възлагане на анализи на трета 

страна 

 Достъп до информация, гарантиран с правни разпоредби 

 Заинтересовани страни и други икономически субекти от 

значение могат да бъдат назначавани за членове на съвета 

по производителността 

 Публично представяне на крайните резултати от работата на 

съвета по производителността, например чрез неговия 

уебсайт и съобщения за медиите 

LV Предстои да бъде създаден (въпреки че не е посочена конкретна дата за това) 

MT 

Национален съвет по 

производителността на 

Малта (*) 
   

NL 

Нидерландска служба за 

анализи на 

икономическата 

политика  

Април 2017 г. 

 Създадена въз основа на съществуваща институция 

 Институцията има безсрочен мандат 

 Научноизследователски институт с директор и 

собствен персонал към Министерството на 

икономиката на Нидерландия  

 Решава самостоятелно своята работна програма и 

комуникационна стратегия 

 Произведените крайни продукти не подлежат на 

валидиране от органите 

 Функционална автономност, гарантирана с правни 

разпоредби 

 Способност за самостоятелно извършване на изследвания и 

анализи и възможност за възлагане на анализи на трета 

страна 

 Заинтересованите страни и другите икономически субекти 

от значение не участват в работата на съвета по 

производителността 

 Публично представяне на крайните резултати от работата на 

съвета по производителността, например чрез неговия 

уебсайт и съобщения за медиите 

PL Няма да определя национален съвет по производителността 
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Държава 

членка 

Наименование на 

институцията 

Дата на 

определяне 
Институционално устройство Анализ и дейности 

PT 
Съвет по 

производителността 
Март 2018 г. 

 Създаден въз основа на съществуваща институция 

 Съветът по производителността има двегодишен 

мандат 

 2 членове (генерални директори) от Министерството 

на финансите и Министерството на икономиката 

съответно 

 Решава самостоятелно своята работна програма 

 Произведените крайни продукти не подлежат на 

валидиране от органите 

 Способност за самостоятелно извършване на изследвания и 

анализи 

 Заинтересованите страни и другите икономически субекти 

от значение не са постоянни членове на съвета по 

производителността, но с тях могат да се провеждат 

консултации 

 Публично представяне на крайните резултати от работата на 

съвета по производителността, например чрез неговия 

уебсайт 

RO 
Съвет за икономическо 

планиране 

Август 

2018 г. 

 Създаден въз основа на съществуваща институция 

 Институцията има безсрочен мандат 

 11 членове са от академичните среди и гражданското 

общество 

 Националната комисия за стратегии и прогнози 

предоставя техническа и административна подкрепа 

за работата на съвета по производителността 

 Решава самостоятелно своята работна програма 

 Произведените крайни продукти не подлежат на 

валидиране от органите 

 Способност за самостоятелно извършване на изследвания и 

анализи и възможност за възлагане на анализи на трета 

страна 

 Достъп до информация, гарантиран с правни разпоредби 

 Заинтересованите страни и другите икономически субекти 

от значение не са постоянни членове на съвета по 

производителността, но с тях могат да се провеждат 

консултации 

 Особените мнения се представят на обществеността чрез 

неговия уебсайт 

 Публично представяне на крайните резултати от работата на 

съвета по производителността, например чрез неговия 

уебсайт и съобщения за медиите 

SE Няма да определя национален съвет по производителността 

SI 

Институт за 

макроикономически 

анализ и развитие 

Април 2018 г. 

 Създаден въз основа на съществуваща институция 

 Институцията има безсрочен мандат 

 Изследователски институт с директор и собствен 

персонал 

 Решава самостоятелно своята работна програма 

 Произведените крайни продукти не подлежат на 

валидиране от органите 

 Способност за самостоятелно извършване на изследвания и 

анализи 

 Заинтересованите страни и другите икономически субекти 

от значение не са постоянни членове на съвета по 

производителността, но с тях могат да се провеждат 

консултации 

 Публично представяне на крайните резултати от работата на 

съвета по производителността, например чрез неговия 

уебсайт и съобщения за медиите 

SK 
Институт за стратегия и 

анализ (**)    
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Държава 

членка 

Наименование на 

институцията 

Дата на 

определяне 
Институционално устройство Анализ и дейности 

UK Няма да определя национален съвет по производителността 

     
(*) Правните текстове, с които се създават гръцкият и малтийският съвет по производителността не са приети, поради което оставащите части от тази таблица се оставят празни. 

(**) Институтът за стратегия и анализ е определен за секретариат на съвета по производителността. 

Н.п.: не се прилага; МФ: Министерство на финансите 

 


