
1 

 

 

                                                                           

 

 

О Т Ч Е Т  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ 

 И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА 

  

І. ВЪВЕДЕНИЕ   

 През 2010 г. дейността на Икономическия и социален съвет (ИСС) бе 

свързана с изпълнението на неговите основни функции, регламентирани в Закона 

за ИСС. В своята работа през отчетната година ИСС следваше  основните цели и 

приоритети в своя стратегически план  и  задачите в приетия План за дейността 

на ИСС през 2010 г.  

 Като основни тематични приоритети  през 2010 г.  ИСС изведе  

проблемите на  кризата и свързаните с това антикризисни политики и мерки и 

подготовката на  нашата страна  за изпълнението на  Стратегия “Европа 2020”. 

Основната цел на Съвета бе  да представи на българското правителство и 

другите заинтересовани институции  ключови предизвикателства  в развитието 

на българската икономика,  пазара на труда, социалното осигуряване и защита, 

здравеопазване и други области, както и предложения за необходимите  

стратегии, политики и мерки в тези области.  Очакванията на Съвета бяха, че 

след приемане на Стратегия “Европа 2020” всяка държава – членка  ще подготви 

своя национална стратегия до 2020 година, която ще систематизира  

необходимите цели, реформи, политики и мерки, както и свързаните с тях 
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етапност и финансово осигуряване.  В тази връзка  през 2010 г. ИСС разработи и 

прие 11 становища и анализи, преобладаващата част от които, бяха насочени  

към  основните  реформи и приоритети, които според ИСС трябваше да намерят 

място в една национална стратегия “България 2020”.  

 Независимо, че съгласно възприетия подход от Европейската комисия и 

страните – членки  основният програмен документ  за изпълнението на  

Стратегия “Европа 2020” на национално ниво остана Националната програма за 

реформи, констатациите и предложенията на ИСС   могат да намерят 

необходимото място и в този национален програмен документ.  

 През 2010 г. 91 % от приетите становища и анализи  ИСС е разработил по 

собствена инициатива, с което още веднъж потвърди  своето активно включване  

в процеса на  формиране на  стратегическите политики и решения за развитието 

на нашата страна.  

 Основен акцент  в консултациите и дискусиите, организирани от ИСС или 

проведени в партньорство със Съвета през 2010 г. са въпросите на борбата с 

бедността и социалното изключване. Този приоритет на ИСС  бе във връзка с 

обявената Европейска година за борба срещу бедността и социалното 

изключване, както и в подкрепа на  свързаната с тази европейска инициатива 

програма на българското правителство. Другият основен акцент на 

организираните публични дискусии и форуми  бяха  въпросите за подготовката 

на България за изпълнението на Стратегия “Европа 2020” и свързаните с това 

предизвикателства и възможни решения.  

 През 2010 г. представителите на ИСС  взеха участие  и в други 

организирани дискусии и форуми, посветени на актуални проблеми на 

развитието на България и Европа.   

 Отчетната 2010 г. е характерна  и с по-нататъшно утвърждаване на 

мястото и ролята на ИСС  в Европейския икономически и социален комитет 

(ЕИСК) и сред  националните съвети от страните – членки на ЕС. През 2010 г. са 
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отчетени конкретни институционални приноси  на ИСС в подготовката  на 

основни документи и мероприятия на Международната асоциация на 

икономическите и социални съвети и сродни институции (МАИСССИ). През 

отчетната година ИСС бе основен партньор  в проведени форуми и мероприятия  

по линия на Евро-средиземноморското сътрудничество. 

 В приетите актове на ИСС са интегрирани  множество предложения  за 

възможни политики и действия в основни социално-икономически области в  

развитието на страната ни. ИСС извърши  един първоначален мониторинг на 

степента на отразяване  на констатациите и предложенията на Съвета  във 

формирането на основни политики и приемането на  конкретни актове и 

решения от страна на изпълнителната и законодателната власт. В настоящия 

отчет  са представени  резултатите от оценката на отразяването на препоръките и 

предложенията на ИСС в  основни   политики, актове и мерки за икономическото 

и социално развитие на нашата страна.   

През 2010 г. дейността и приетите актове на Съвета са обект на широк 

обществен и медиен интерес.  Налице са над 500  отразявания  на дейността и 

резултатите от работата на ИСС в българските печатни и електронни медии. 

Особен интерес в общественото и медийното пространство бе констатиран 

относно дейността на ИСС  по антикризисните мерки и политики  и  по 

Стратегия “Европа 2020”.  

ІІ. СТАНОВИЩА И АНАЛИЗИ  

1. Становища на ИСС 

На проведената на 29 март 2010 г. пленарна сесия Икономическият и 

социален съвет прие пакет от три становища – „Предизвикателства пред 

българската икономика”, „Актуални проблеми и политики на пазара на труда” и 

„Социално осигуряване и социална закрила”. Становищата изразяват позициите 

на организираното гражданско общество по най-актуалните и ключови 
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проблеми, свързани с  преодоляване на  последиците от световната финансова и 

икономическа криза и  с подготовката  на Република България  за реализирането 

на Стратегия “Европа 2020”. Становищата съдържат както основни  констатации  

в тези области, така и  конкретните предложения на ИСС за необходимите 

политики и действия, които трябва да се предприемат. В тях са обобщени и най-

важните изводи и препоръки на Съвета,  намерили място в приети от ИСС 

становища и анализи. 

 В становището си „Предизвикателства пред българската икономика”, 

разработено от временна комисия с председател Божидар Данев,  ИСС акцентира 

върху  опасността продължаващият срив в българската икономика и високата 

безработица да предизвикат и социална криза. Същевременно  за ИСС 

икономическата криза е и шанс за преструктуриране на икономиката и 

повишаване на  нейната конкурентоспособност, за възстановяване на 

българските традиции в квалификацията  и образованието на човешкия ресурс. В 

тази връзка ИСС поставя съществения въпрос за следващия отраслов флагман на 

българската икономика, който ще може да изтегли и гарантира нейното 

възстановяване. Затова в  становището специално внимание е отделено на 

отрасловите политики като акцентът е поставен върху земеделието, туризма и 

индустрията, по проблемите на които ИСС е изразил своите позиции в предишни 

становища. Изведени са  основни цели за развитието на тези  сектори и най-

важните мерки, които следва да бъдат предприети.  Сериозен акцент в 

становището е поставен върху регулаторната среда и нейното отражение върху 

икономическата динамика и развитието на неформалната икономика.  По-голяма 

част от изводите и предложенията на ИСС за подобряване на регулаторната 

среда намериха отражение в правителствената „Програма за по-добро 

регулиране 2010-2013 г”.     

 Съветът посочва и основните рискове и проблемни области при 

усвояването на еврофондовете и паралелно с това дава и конкретни препоръки, в 
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т. ч и по отделните оперативни програми,  за подобряване на политиката и 

практиката по усвояване на европейските средства.    

 ИСС отделя  специално внимание  на инфраструктурата, човешките 

ресурси, финансовия капитал, качеството на институциите и тяхната стабилност 

и геополитическото положение на страната като основни фактори за 

икономическо съживяване. Насърчаването на конкурентоспособността,  според 

Съвета,  е свързано с реализацията на държавната политика в определени 

области, с провеждане на инвестиционна политика в подкрепа на икономическия 

растеж, с подобряване на качествените показатели на човешкия капитал и с 

осъществяването на конкретни стъпки в сферата на транспортната и 

комуникационната инфраструктура. 

 В становището си „Актуални проблеми и политики на пазара на 

труда”, разработено от временна комисия с председател Пламен Димитров,  

ИСС посочва, че запазването и създаването на работни места и повишаването на 

доходите на българските граждани зависят от комплекс от активни политики  - 

на пазара на труда, за решаване на демографските проблеми, в областта на 

образованието за утвърждаването му като основа на „икономика, основана на 

знанието” и т.н. 

  ИСС отбелязва, че на пазара на труда у нас се формират трайни 

структурни проблеми. Вследствие на неефективното преструктуриране на 

заетостта, голяма част от работната сила се е насочила към сектори на 

икономиката с твърде ниска производителност на труда. В същото време 

предвидените политики акцентират върху количественото насърчаване на 

заетостта,  без  по-сериозен ефект върху  нейното качество. 

 Според ИСС съществуват сериозни професионални и квалификационни 

несъответствия. Страната ни губи конкурентни предимства в професионалното 

образование на работната сила  и то особено в сферата на новите индустрии и 
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технологии. Сред съществуващите недостатъци Съветът поставя и липсата на 

система за прогнозиране и определяне на потребностите от кадри. 

 ИСС констатира, че политиката по заплащането на труда се доминира от 

конюнктурата на трудовия пазар и посочва, че връзката „работна заплата – 

производителност на труда” практически е разкъсана и в заплащането на труда 

не се отчитат икономическите и финансови резултати.  

 Много обезпокоително, според Съвета, е и обстоятелството,  че сивата 

икономика все още има висок относителен дял и в резултат на това настъпват 

сериозни икономически и социални последици - деформиране на пазара, 

социален дъмпинг, осигурителни и фискални дефицити, повишени социални 

рискове за значим контингент от хора.  

 ИСС посочва, че заедно с  мерките за противодействие на кризата е 

необходимо да се разработи Национална програма за възстановяване и 

преструктуриране на националната икономика. Това изисква фокусиране на 

правителствените политики и мерки към бизнеса от реалния сектор, хората и 

техните домакинства, ключовите обществени системи - социално осигуряване, 

здравеопазване и образование, както и постигането на синергия на предприетите 

мерки в трите основни направления на въздействие: икономическа политика, 

социална политика и институционална политика. В съответствие с насоките за 

преструктуриране на икономиката и създаване на продуктивна заетост ИСС 

предлага да се разработи и приеме национална програма, аналогична на 

програмата на ЕК „Нови умения за нови работни места”. 

 Този документ обобщава също така и основни изводи и препоръки, 

съдържащи се в становища и анализи на Съвета в областта на демографските и 

миграционните процеси; на образованието и професионалното обучение; на 

политиката по доходите; на  условията на труд и др.     

Становището „Социално осигуряване и социална закрила”, 

разработено от временна комисия с председател проф. д.ик.н. Нено Павлов, 
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акцентира върху ключовите моменти и новите политики, които трябва да се 

разработят и прилагат за оптимизиране на системите за социална закрила и 

социално осигуряване, за преодоляване на бедността, за закрила на децата и 

семейството и за решаване на демографските проблеми на страната. В него са  

систематизирани най-важните изводи и констатации в актовете на Съвета по 

посочената проблематика и същевременно са изведени основните препоръки и 

предложения за подобряване на социалното осигуряване и социалната закрила. 

 В областта на пенсионното осигуряване ИСС отбелязва както 

постигнатите положителни промени от осъществяването на пенсионната 

реформа, така и формиралите се негативни тенденции. Според Съвета 

множеството законодателни промени на свързаното с  пенсионното осигуряване 

законодателство през последните години не осигуриха необходимата подкрепа 

за развитието на българския пенсионен модел и затова общественият дебат и 

консултациите трябва да продължат. ИСС посочва, че въпреки чувствителното 

нарастване на номиналните размери на пенсиите, те все още остават далеч под 

необходимия размер и равнище.  

 Съветът акцентира върху негативните демографски тенденции и 

влошеното съотношение “работещи лица-пенсионери”,  както и върху  някои 

основни проблеми на пенсионната система като  запазване  на 

привилегированите режими на пенсиониране, чувствителното нарастване на 

инвалидните пенсии и др. ИСС отбелязва формиралата се тенденция за 

намаляване на осигурителните вноски, като за разлика от други страни - членки, 

в България нарастващите дефицити в пенсионния фонд, покривани със субсидии 

от държавния бюджет, влияят със силата на изкривяващ осигурителен фактор, 

тъй като изплащаните пенсии  все повече  се финансират за сметка на данъци от 

цялото население и бизнеса.  

 Според ИСС се наблюдават и някои предизвикателства по отношение на 

връзката между осигурителен принос и размер на пенсията, както и  наличието 
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на някои елементи на формулата за определяне на пенсиите, които не отчитат в 

достатъчна степен осигурителния принос.  

 В становището са засегнати и проблемите на здравеопазването и 

здравното осигуряване. ИСС посочва, че изборът и политическото 

потвърждаване на адекватния за България модел на здравеопазване и здравно 

осигуряване се отлага много дълго във времето, което е предпоставка за 

нарастващи проблеми и обществено напрежение.  В това становище ИСС 

извежда някои проблеми на законодателната уредба и то основно в Закона за 

здравното осигуряване и  в Националния рамков договор, както и  в тяхното 

практическо приложение. Отчитайки констатираните от Съвета слабости в 

действащия модел на здравно осигуряване, ИСС предлага някои конкретни 

мерки за развитие и усъвършенстване на системата на здравното осигуряване, в 

т.ч. и на законовата база. 

 Във връзка с проблемите на системата за закрила на децата и семейството 

ИСС констатира, че влошаването на възпроизводството на българската нация 

пряко кореспондира със семейството, отговорното родителство и равните 

възможности. Това изисква политиката в тази сфера да се превърне в национален 

приоритет за десетилетия напред, като за целта е наложително да има 

политическа воля за това. В становището са формулирани конкретни препоръки 

като, според ИСС, държавната политика за децата и семейството следва да се 

насочи към социални инвестиции в новите поколения, техните родители и 

семейства. 

 Становището разглежда и проблемите на бедността като извежда 

основните изводи и препоръки, направени в становищата и анализите на ИСС по 

посочената проблематика.   

 На проведената на 29 юни 2010 г. пленарна сесия Икономическият и 

социален съвет прие становище на тема „Здравната реформа”,  с докладчик  

д-р Евгени Душков, което бе разработено по собствена инициатива. То 
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обединява позициите на организираното гражданско общество по решаването на 

ключовите за страната ни проблеми на здравеопазването. 

 Становището съдържа както констатации по основните тенденции и 

проблеми  в областта на здравеопазването и здравното осигуряване, така и 

конкретни предложения за необходимите политики и действия.  

 В становището си ИСС настоява да се вземе политическо решение по 

предлагания модел за здравна реформа, да се осигури финансова устойчивост на 

здравноосигурителната система в следващото десетилетие като се отчетат 

рисковете – икономически, политически, социално-психологически, при 

предстоящата реформа в сектора. 

 С това становище ИСС представя  позицията на организираното 

гражданско общество относно  състоянието, проблемите и насоките за промяна 

на съществуващия модел на здравеопазване. ИСС  отбелязва липсата на 

концепция, която да обединява усилията на държавата, работодателите и 

населението за постигане на ново отношение към здравето на нацията, 

осигурителната система с нейните основни принципи на солидарност и 

равнопоставеност и на здравен статус, осигуряващ по-висока производителност 

на труда и ново качество на живот. 

 В същото време голямото предизвикателство,  според Съвета  е, че 

промените в здравната система е необходимо да се извършат в условията на 

глобалната икономическа и финансова криза и нейните последици в България. 

 Според ИСС едно от най-сериозните предизвикателства е фактът, че 

въпреки изразходените  значителни финансови ресурси в системата на 

здравеопазването, не се получиха очакваните изменения в качеството и 

количеството на здравните услуги. Много тревожен факт е ниската ефективност 

на здравната система – при повишени разходи здравните показатели 

непрекъснато се влошават. С особена загриженост ИСС споделя констатацията 
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за силното бюрократизиране на здравната система и за задълбочаването на  

неравнопоставеността между различните слоеве на населението при ползването 

на здравни услуги. 

 В приетия документ ИСС изразява позицията, че ако в хода на реформата 

не настъпи съществена законова промяна в управлението на НЗОК и тя не се 

превърне в обществена институция, управлявана от тези, които осигуряват 

средствата в нея, винаги ще са налице  проблеми пред нейната финансова 

устойчивост.  

 ИСС изразява позиция, че бюджетът на НЗОК трябва да се отдели от 

консолидирания бюджет на държавата, както и да се преустанови практиката 

вноските от държавата да се внасят директно във фискалния резерв. 

Солидарният принцип на здравноосигурителната система да се запази и 

държавата да се държи солидарно, а не неравнопоставено спрямо останалите 

осигурители, е друго предложение на ИСС. Съветът категорично посочва, че не 

трябва да се пристъпва към увеличаване размера на здравната вноска, без да се 

извърши реална реформа в системата. Съветът настоява да се разработи 

Национална здравна карта по региони, базирана на средноевропейските 

потребности, която да представлява рамката за определяне на размера на 

публичните финанси за здравеопазване. 

 Приватизацията в здравеопазването трябва да се разглежда като част от 

цялостен пакет от решения и инициативи на реформата в здравеопазването, 

препоръчва ИСС. 

 ИСС  настоява за много ясно регламентиране правата на пациентите, като 

същите се  приведат в съответствие с европейските изисквания и ежедневните 

им социални нужди.  

 На пленарна сесия, проведена на 30 септември 2010 г. ИСС прие 

разработеното по предложение на президента на републиката становище 
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„Стратегически приоритети на българската икономика в контекста на 

Стратегия „Европа 2020””, с докладчик Божидар Данев. В него Съветът 

акцентира върху седем групи приоритети, които трябва да залегнат в 

Национална програма „България 2020”. 

 На базата на подробен анализ на състоянието на българската икономика в 

резултат на икономическата и финансова криза, се предлагат  краткосрочни 

перспективи за нейното възстановяване. Основният акцент е върху визията и 

стратегическите цели на развитие до 2020 г. като се представят ключовите 

според ИСС приоритети на националната икономика, необходимите основни 

структурни реформи и прилагащите ги  механизми. Съветът предлага за 

публична дискусия достигането на  ниво на национален брутен вътрешен 

продукт  на жител по паритет на покупателна способност, надхвърлящо 60% от 

средното равнище на ЕС до 2020 г. В тази връзка ИСС определя два периода за 

неговото  достигане: първи период (до края на 2013 г.), в който да се постигне  

устойчив и балансиран растеж чрез изглаждане на дисбалансите и 

преструктуриране на икономиката,  и  втори период (2014 – 2020 г.) -  за 

постигане на заложената цел чрез иновативен растеж.  

 ИСС отбелязва, че настоящата световна финансова и икономическа криза 

се оказа сериозен лакмус за разкриване наличието на значими структурни 

проблеми на българското общество и икономика. Едновременно с това 

сегашният икономически спад, независимо от неговата сериозност, не може да е 

основание за отлагане на мерките за повишаване на икономическата 

конкурентоспособност, в т.ч. и за борба срещу изменението на климата. Кризата 

може и следва да се разглежда като възможност, като на изхода от рецесията 

българската икономика трябва да тръгне по нов път.  

 Един от основните изводи, върху които  се базират анализът и 

предложенията на ИСС, е, че двадесетгодишният преход към действаща пазарна 

икономика не доведе до ефективни структурни реформи в икономиката и 

свързаните с нея сфери. Перспективата за дългосрочно устойчиво развитие е 
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застрашена от наследените и новосъздадени фундаментални структурни 

проблеми на икономиката, задълбочаващите се дисбаланси и силни 

ограничители на икономическия растеж. Те се изявяват най-отчетливо в условия 

на икономическа рецесия и водят до ниска конкурентоспособност и до 

продължаващи остри социални смущения. 

 Съветът смята, че ръстът на икономиката, реализиран през последните 13 

години, е за сметка на „нездравословен” растеж, ниско качество на преките 

чуждестранни инвестиции, погрешна енергийна политика, висока и нарастваща 

фирмена задлъжнялост и запазване на дисбалансите, свързани с ограничената 

покупателна способност на населението. 

 Според Съвета целта в бъдеще  трябва да е постигането на дългосрочна 

конкурентоспособност при реализиране на националния потенциал за знания и 

инвестиции. Затова, според ИСС, е необходимо увеличаване на 

производителността на труда и на потенциала за подобряване използването на 

работната сила. От значение е и обновяване на производството и продуктовата 

листа на страната, тъй като чрез обновяването на физическия капитал се 

повишават потенциалните възможности за растеж на българската икономика. 

 ИСС посочва потенциалните предимства и силните страни, които могат да 

бъдат развити и оползотворени в средносрочна и дългосрочна перспектива. 

 ИСС счита, че е необходимо постепенно създаване на условия за развитие 

на балансирана отраслова структура и ефективно използване на създадените 

отраслови деформации (силно развит сектор на гражданското и индустриалното 

строителство) за капитализиране на геостратегическото положение на България 

чрез ускорено изграждане на диверсифицирана модерна транспортна 

инфраструктура.  

Като ключови приоритети на националната икономика са посочени: 

основните административни и законодателни реформи за оптимизиране на 

регулаторната среда; инвестициите в транспортна инфраструктура; 
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кардиналните промени в образователната система; инвестициите в 

безвъглеродна енергетика, в енергийна ефективност и ВЕИ; пакетът от реформи 

за преструктуриране на икономиката и оптимизиране използването на 

селскостопанска земя; нарастване на заетостта, социалното включване и 

намаляване на бедността; пълно оползотворяване на възможностите за 

интелигентен растеж. 

 На пленарната си сесия, проведена на 2 ноември, Икономическият и 

социален съвет прие становище на тема „Социалните измерения на Договора 

от Лисабон”, с докладчик Екатерина Рибарова. В сесията участва и президентът 

на Европейския икономически и социален комитет Стафан Нилсон. 

 В приетото становище ИСС отчита, че Лисабонският договор поставя 

нови социални цели и разширява, макар и недостатъчно, социалните 

компетенции на ЕС. Въведени или утвърдени са нови инструменти на социална 

политика, разширява се ролята на националните парламенти и на социалния 

диалог при вземането на решения от социален характер. Това предоставя нови 

възможности за влияние  на отделните страни – членки. 

 В същото време ИСС подчертава, че осъществяването на новите цели на 

ЕС в България се сблъсква с редица трудности, главно финансови, но и поради 

формирани в продължение на десетилетия практики и трудно променящи се 

нагласи. Това се отнася особено за борбата срещу социалното изключване, 

насърчаването на социалната справедливост и закрила, равенството между 

мъжете и жените и солидарността между поколенията, закрилата на правата на 

детето. 

 ИСС отчита натрупани проблеми и нови предизвикателства пред България 

и в редица други области, заложени като нови политики на ЕС в Договора от 

Лисабон. Такива са здравеопазването, дългосрочните грижи, пенсиите, 

социалното изключване. 
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 Приложението в България на Хартата за основни права на ЕС, която е 

подписана и провъзгласена през 2000 г. и е неразделна част от Договора от 

Лисабон, е на относително добро равнище като законодателство, но среща 

редица проблеми при реализацията на правата и контрола по спазването им, 

особено в сферата на трудовите и социални права, констатира ИСС. Той посочва 

още и че значителна част от българските граждани не познават съдържанието на 

Хартата и по този начин не могат да защитят правата си. 

 Съветът изразява мнение, че държавните институции на България все още 

не са представили достатъчно ясни позиции по общи европейски политики, 

например енергийна политика, икономическо и социално сближаване, социални 

последици от свободното движение, както и по конкретните политики в 

социалната област. 

 Според Съвета трябва да се подобри анализът и предварителната оценка 

на въздействието на социалните измерения на всеки нов нормативен акт на 

национално и европейско равнище като се отчита и мнението на социалните 

партньори и гражданското общество. 

 ИСС предлага чрез обществена дискусия да се анализират възможностите 

и условията за влияние на резултатите от социалната политика върху 

икономическото развитие и конкурентоспособността на страната. Съветът смята, 

че държавната администрация и организираното гражданско общество трябва да 

търсят нови решения за подобряване на балансите между икономическа и 

социална политика на национално равнище и солидарност за подобряване на 

качеството и приложението на европейските политики. 

 ИСС очаква България да представя по-ясни и аргументирани позиции при 

вземане на решенията в социалната област на равнище ЕС, както и да се включва 

в инициативи за засилено сътрудничество в социалната сфера между страните - 

членки.  
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 По предложение на 21 члена от първа и втора група (работодатели и 

синдикати) на Икономическия и социален съвет и на основание чл. 15, ал. 3, във 

връзка с чл. 5, ал. 3 от Закона за ИСС Председателският съвет на ИСС взе 

решение за разработване на становище по собствена инициатива по  „Проект 

на закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от 

престъпна или друга незаконна дейност”, разработен от Министерството на 

правосъдието на Република България. За докладчици по становището бяха 

избрани Валентина Зартова и Чавдар Христов.  

 На пленарна сесия, проведена на 7 декември 2010 г. Съветът прие 

становището. 

 В становището членовете на ИСС заявяват своята позиция, че категорично 

и безусловно подкрепят всички адекватни идеи, мерки и действия, насочени 

срещу корупцията, организираната престъпност и злоупотребата с публична 

власт. Ефективното противодействие изисква прилагане на комплекс от мерки, 

засягащи работата на администрацията, на правоохранителните органи, на 

системата на съдебната власт, на системата за избор и осъществяване на 

политическо представителство.  

Целта на становището е да предизвика сериозен обществен дебат в 

страната, като оцени от позициите на структурите на гражданското общество 

състоянието, проблемите и насоките за промяна на съществуващия модел за 

гражданската конфискация. Посочвайки целите, съдържанието, процедурата  и 

формите на гражданската конфискация, ИСС констатира, че към настоящия 

момент не е възможен прецизен отговор на много от въпросите, повдигнати от 

законодателството за гражданска конфискация на престъпно придобито 

имущество. Предлаганият и публикуван в сайта на Министерството на 

правосъдието проект на закон, вероятно е замислен като мярка за повишаване на 

ефективността на действията срещу лица, придобили нерегламентирани доходи 

и имущество и да защити интересите на обществото, вкл. и чрез превантивното 

въздействие на закона. Но разширяването на приложното поле на конфискацията 
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до всяко незаконно придобито имущество, без значение дали то съставлява 

облага от престъпление или не, няма аналог в международното право, правото на 

ЕС или законодателствата на други държави - членки. Предвиденият от 

законопроекта режим на разширена конфискация (при която не се търси връзка 

между престъплението и придобитото имущество) не е съобразен с условията за 

прилагане на подобен вид мерки в ЕС и това може да доведе до обявяването на 

закона за противоречащ на ЕКПЧОС. Създадената от законопроекта презумпция, 

че е налице престъпление във всички случаи, когато има значително 

разминаване между стойността на придобитото имущество и нетния доход на 

проверяваното лице и членовете на неговото семейство, не само няма аналог в 

европейското законодателството, но създава рискове от непредвидими 

последици за нормалния стокооборот.  

Посочвайки редица други несъответствия на проекта, независимо че 

законопроектът се мотивира от Министерството на правосъдието и като мярка в 

борбата със сивата икономика и укриването на доходи, ИСС счита, че 

приемането на такъв радикален инструмент, нямащ аналог в развитите 

демократични държави, е мярка, към която би следвало да се прибегне особено 

внимателно, след детайлно проучване на възможното приложно поле на закона. 

Съветът счита, че регламентираната гражданска конфискация следва да 

гарантира, от една страна, защита на правото на собственост, която не е 

придобита от/чрез престъпление, вкл. и правата на третите добросъвестни лица – 

приобретатели на имуществото и, от друта страна, участието на засегнатите лица 

в цялата процедура по установяване на престъпно придобитото имущество.  

На базата на извършения анализ, ИСС  изразява своята позиция, че поради 

наличните съществени проблеми е нецелесъобразно приемането от Народното 

събрание на предложения от Министерството на правосъдието законопроект. 

Съветът счита, че е необходимо да бъде проведен обществен дебат по тази важна 

материя, тъй като най-подходящите и ефективни мерки за реформа в 

контролните, правоохранителните и правоприлагащите системи на държавата 
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трябва да бъдат определени посредством обстоен и конструктивен диалог с 

организираните легитимни представители на различните обществени групи.  

2. Анализи на ИСС 

ИСС разработи и прие по собствена инициатива  на своята пленарна сесия 

на 26 февруари анализ на тема “Антикризисни мерки на пазара на труда – 

опитът на страни – членки на ЕС”, с докладчик Пламен Димитров.   

Анализът систематизира резултатите от председателството на българския 

ИСС на мрежата на икономическите и социални съвети от страните-членки на 

ЕС през 2009 г.  

В анализа са обобщени основни практики, изводи и препоръки относно 

антикризисните мерки на пазара на труда, които бяха представени от 

участващите в годишната среща на президентите и главните секретари на 

националните ИСС и на ЕИСК, проведена на 27 ноември 2009 година в град 

София.  

Анализът на антикризисните мерки потвърждава възприетия координиран 

подход от ЕС при изготвяне на антикризисната програма въз основа на приетия 

през м. ноември 2008 г. Европейски план за икономическо възстановяване. 

Разработените и приложени от националните правителства планове за 

икономическа стабилизация, гарантиране и насърчаване на заетостта са в 

съответствие с трите ключови приоритета, определени на срещата на върха по 

заетостта през м. май 2009 г. и потвърдени и доразвити с конкретни насоки в 

съобщението „Споделен ангажимент за заетост” на Европейската комисия от м. 

юни 2009 г.   

ИСС отбелязва, че антикризисните програми са насочени към 

стимулиране на бизнеса чрез различни схеми за облекчен достъп до финансови 

ресурси и съфинансиране от страна на държавата, за намаляване на данъците и 

осигурителната тежест и т.н. Същевременно те съдържат и значителен пакет от 
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различни мерки, имащи пряко отношение към заетостта и работната сила. В тази 

връзка са предприети редица общи действия, насочени към запазване на 

съществуващите и разкриване на нови работни места; защита на доходите и 

подпомагане на особено засегнатите от кризата хора; развитие на капацитета и 

услугите на службите по заетостта и подобряване на тяхната ефективност; 

повишаване адаптивността на работната сила;  въвеждане на по-гъвкави работни 

режими;  повишаване на квалификацията и преквалификацията на работната 

сила и др.   

Съветът констатира, че са налице определени специфични национални 

тенденции в развитието на кризата, което предполага и специфични форми на 

въздействие в рамките на общите европейски принципи и позиции.  ИСС 

посочва, че приложените антикризисни пакети са структурирани по различен 

начин, акцентират на отделните ключови приоритети и дават различна тежест на 

мерките по всеки един от тях. В някои случаи предприетите антикризисни 

действия допълват съществуващи и вече действащи схеми за заетост.  

ИСС отбелязва, че  все още европейските и националните антикризисни 

политики не включват достатъчно цели и действия за запазване на 

икономическата активност и нейното последващо нарастване като същевременно 

извън пазара на труда остава значителен контингент трудоспособно население, 

което в общия случай не е обхванато пряко от прилаганите досега антикризисни 

мерки и активни политики.  

Според ИСС важен проблем в сферата на финансирането на 

антикризисните политики е противоречието между необходимостта от отделяне 

на по-голям процент от БВП под формата на разходи за антикризисна политика и 

действащите ограничения в Общността по отношение на допустимия бюджетен 

дефицит като дял от БВП. Това налага изменения в европейските регламенти в 

посока на облекчаване на условията за достъп и ускоряване на процедурите за 

ползване на средствата от различните европейски фондове, което ще осигури по-



19 

 

големи възможности за ограничаване на негативните тенденции на пазарите на 

труда, особено в страните с по-високи равнища на безработица.  

Съветът отбелязва, че устойчивото икономическо възстановяване изисква 

адекватен пакет от дългосрочни стратегически мерки, чиито хоризонт надхвърля 

значително очаквания край на икономическата криза. Това налага в новия план 

по-съществено място да намерят основни общоевропейски инвестиционни 

проекти с мултиплициращо влияние за отделните икономики. 

Според ИСС анализът и оценката на ефекта от прилагането на 

Европейския план за икономическо възстановяване и на националните 

антикризисни програми и мерки следва да даде отговор на въпроса дали и 

доколко изразходените средства са спомогнали за запазване на статуквото на 

трудовите пазари и дали са стимулирали качествени промени, които са 

предпоставка за по-висока производителност на труда и по-конкурента 

икономика, изградена на знанието.  

Съветът посочва, че при по-нататъшното развитие на антикризисните 

политики и мерки е изключително важно да се постигне баланс между 

краткосрочните цели за запазване на трудовата заетост и ограничаване на 

безработицата, и дългосрочния ангажимент за повишаване на 

конкурентоспособността и постигане на устойчив икономически растеж. 

Същевременно ефектът от прилаганите антикризисни мерки трябва да се 

оценява и във връзка с подобряване на структурата и качеството на работната 

сила с оглед постигането на по-висока конкурентоспособност в следкризисния 

период. 

Според ИСС основен акцент на по-нататъшното развитие на 

антикризисната политика и мерки и на националните програми за 

възстановяване на икономиката трябва да стане постигането на справедливо 

разпределение на тежестта на кризата между държавата, бизнеса и отделните 

групи от населението.  
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На своята пленарна сесия от 09.06.2010 г. Икономическият и социален 

съвет прие разработения по собствена инициатива анализ „Приложение на 

Конвенциите и препоръките на МОТ в България”, с докладчик д-р 

Константин Тренчев.  

Анализът е посветен предимно на нормотворческата дейност на МОТ и 

нейното прилагане в България. Акцентира се върху значението на три от 

програмните декларации на МОТ – Филаделфийската декларация (1944 г.), 

Декларацията за основните принципи и права в областта на труда (1998 г.) и 

Декларацията за социална справедливост и справедлива глобализация (2008 г.), 

както и на приетия през 2009 г. Глобален пакт за заетост, с основен акцент върху 

преодоляването на последствията от световната финансова и икономическа 

криза. Въз основа на принципите, залегнали в този документ, между социалните 

партньори бе постигнат консенсус за изработване и подписване на Национален 

пакт за заетост в България, чрез който да се гарантира съгласие за бъдещите 

антикризисни политики и при реформи в ключови социални системи.  

Съветът акцентира върху факта, че самата дейност по ратифициране не е 

самоцелна и стремежът би следвало да е насочен не към количествено измерване 

на броя ратификации, а да бъдат ефективно въведени съвременните 

международни трудови стандарти във вътрешното законодателство на страната. 

При анализ на конвенциите на МОТ не следва да се анализира и интерпретира 

единствено написаният в съответния акт текст, а да се обърне внимание на 

бележките и запитванията, отправени от контролните органи. 

В анализа са посочени по-сериозните несъответствия на българското 

законодателство с ратифицираните от страната конвенции на МОТ, 

констатирани от Експертния комитет по прилагането на конвенциите и 

препоръките.  

ИСС счита, че недоброто познаване на международните трудови 

стандарти, въведени от МОТ чрез конвенциите и препоръките на организацията, 

може да доведе до обсъждане и приемане на решения на национално ниво,  
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които представляват преки нарушения на тези международни актове. Като 

пример за това са посочени някои актуални предложения за законодателни 

промени, касаещи трудовите и осигурителните права на българските граждани, а 

именно промяната в размера на обезщетението за неизползван платен годишен 

отпуск при прекратяване на трудовия договор, както и промяната в размера на 

обезщетенията при временна неработоспособност. 

ИСС отбелязва факта, че макар и страната ни да е ратифицирала 

относително голям брой конвенции, по-голямата част от тях са приети  преди 

1960 г. Едва в последното десетилетие има тенденция за обвързване с конвенции 

от по-съвременно поколение. В тази връзка следва да бъде извършена цялостна 

преценка на ратификационната политика на страната ни и да бъдат анализирани 

възможностите за присъединяване на България към някои важни съвременни 

международни трудови конвенции, ратифицирани от значителен брой държави-

членки на МОТ и уреждащи важни сфери на обществени отношения в областта 

на труда. 

Съветът счита, че за пълноценното и ефективно използване на 

международните трудови стандарти в страната ни е необходимо да бъде 

задълбочено анализирано тяхното досегашно приложение, като следва да намери 

място и приложението на общностното право, задължително за всички страни - 

членки на ЕС, в т.ч. и за България. 

На пленарна сесия, проведена на 7 декември 2010 г., ИСС прие 

разработения по собствена инициатива „Анализ на данъчните и осигурителни 

условия в България”, с докладчици проф.  Нено Павлов,  доц. Лена Русенова и 

Николай Ненков.  

ИСС  акцентира върху факта, че наложеното съотношение “преки/косвени 

данъци” показва едно неблагоприятно за данъкоплатците разпределение на 

облагането с пренасяне на значително по-голямата тежест върху косвените 

данъци. Това налага необходимостта да се променят целите на данъчната 

политика на страната в дългосрочен план по отношение нивото на данъчните 
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приходи от косвените данъци в посока на приближаване до средното равнище на 

ЕС, както и намаляване на данъчната тежест на облагане с ДДС посредством 

намаляването на данъчната ставка. 

ИСС счита, че подобряването на организацията на събираемостта на 

данъците е основна предпоставка за намаляване на данъчната ставка по ДДС и 

условие за запазване на настоящото ниво на подоходно облагане. 

ИСС счита, че в условията на икономическа криза настоящият режим на 

корпоративно облагане с 10% данъчна ставка следва да бъде запазен, тъй като 

ниското данъчно бреме ще бъде фактор за подкрепа и помощ на данъчно 

задължените лица в условията на спад на производство и свито инвестиционно и 

лично потребление.  

Същевременно за подобряването на режима на облагане с ДДС в България 

е необходимо предоставяне на възможност за корекции от страна на доставчици 

на стоки/услуги във връзка с несъбираеми вземания, създаване на среда и 

механизъм за групова ДДС регистрация на данъчно задължените лица, 

осигуряване на възможност за възстановяване на ДДС на лица от трети страни, 

като техния списък периодично се актуализира.  

По отношение на държавното обществено осигуряване (ДОО) Съветът  

акцентира върху факта, че позитивните резултати от разработването на бюджета 

на ДОО на консолидирана основа са загубили своето значение след 

значителното намаляване на осигурителната вноска във фонд „Пенсии” и 

преразпределянето на остатъците от другите фондове. Това, според ИСС, налага 

предприемането на мерки за възстановяване на връзката между отделните 

покрити рискове и осигурителните фондове като тяхна финансова основа на 

базата на прецизни актюерски разчети за необходимите осигурителни вноски за 

съответните рискове.  

Позицията на ИСС е, че непоследователността в прилаганите механизми 

за осъвременяване на пенсиите генерира нарастващи обществени очаквания при 
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намаляващи възможности за тяхното удовлетворяване и противопоставя 

отделните групи пенсионери в страната, което проличава особено в период на 

икономическа криза, когато възможностите на бюджета са силно ограничени. 

Разширените права в краткосрочните осигурителни рискове и нарастващите 

размери на обезщетенията не са обезпечени финансово, в резултат на което са 

генерирани допълнителни дефицити във фондовете на социалното осигуряване.  

Според Съвета намаляването на осигурителните вноски, без актюерски 

обосновани разчети, лиши социалното осигуряване от значителни приходи. 

Същевременно удължаването на сроковете за ранно пенсиониране, както и 

улесняването на достъпа до пенсии, вкл. за категорийни работници, инвалидни 

пенсии и др. чрез различни законови компромиси допълнително засилва 

дефицита и тежестите на социалното осигуряване. Според ИСС политиката на 

компенсиране работата при тежки и вредни условия на труд с ранно 

пенсиониране и други бонуси трябва да се замени с политика на трайно 

инвестиране и подобряване на условията на труд в страната. 

Позицията на Съвета е, че за подобряването на адекватността на пенсиите 

трябва да се установят трайни правила за определяне на размера и за 

индексацията им, а изключенията от тези правила следва да се сведат до 

минимум и да се прилагат само при наличието на сериозни аргументи като 

дълбока икономическа криза, наличието на високи непредвидени приходи и 

други. 

 Анализът „Социалният одит – опит и перспективи за развитие”,   

разработен по собствена инициатива, с докладчик Александър Загоров, бе приет 

на пленарна сесия на ИСС на 20.12.2010 г. Той отразява позицията на Съвета, че 

координираните усилия и последващите дейности на всички заинтересовани 

страни  следва да се насочат към проучването, популяризирането и 

разпространяването на различните инструментариуми за социално отговорно 

поведение както на социалните партньори, така и на други организации на 

гражданското общество.  
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На базата на цялостно проучване на историята на социалния одит и 

дефинирането на различните негови аспекти, ИСС препоръчва да се изработят 

примерни национални  индикатори за отчитане на КСО, както и допълването им 

със специфични инидикатори за ползване от съветите за сътрудничество по 

сектори. В тази връзка анализът разглежда някои световни организации и 

стандарти като възможни примери. Посочени са и регламентите в отделните 

държави-членки на ЕС като добри практики за развитие на социалния одит в 

българските предприятия.  

Разглеждайки българския контекст на социалния одит като законодателна 

уредба, отчетност и стандарти, както и организациите, извършващи социални 

одити в България, Съветът настоява  да се обсъдят възможностите за 

разширяване на неговия обхват и въвеждането на законови стимули за 

предприятията да прилагат принципите на социалната отговорност и социалният 

одит.  

 Редица от предложенията на ИСС са насочени към подобряване на 

съдържанието на Националната стратегия за КСО и на дейностите, включени в 

Плана за нейното изпълнение за 2011г.  

 ИСС счита, че в българските условия процесите на отчитане и одитиране 

следва да се развиват постепенно, като се спазва доброволният принцип на 

разкриване на данните за социално отговорната практика и, чак  след натрупване 

на достатъчно информация и практически опит, се премине към одитиране на 

процеса на съставяне на отчетността.  За обществото е полезно корпоративната 

социална отговорност да бъде развивана съвместно и интегрирано с 

индустриалните отношения, на базата на партньорство между работодателските 

организации и синдикатите и при сътрудничество с гражданското общество.  

 ІІІ. КОНСУЛТАЦИИ, ДИСКУСИИ И КОНФЕРЕНЦИЯ  

 През 2010 г. с участието и подкрепата на ИСС  се организираха редица 

публични форуми  по основните икономически и социални проблеми на 
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България и Европейския съюз. Консултациите и дискусиите бяха насочени към  

основни приоритетни области, които намериха отражение в  разработените и 

приети становища и анализи от Съвета през 2010 г.  

 Бедността и социалното изключване е една от основните теми  на 

публичните форуми, организирани или подкрепени с необходимото участие  от 

представители на ИСС. Този приоритет ИСС постави  в своята дейност през 2010 

г.  във връзка с обявената Европейска година на борбата с бедността и 

социалното изключване. 

  През м. февруари 2010 г. представителите на ИСС участваха  заедно с 

българското правителство, Европейската комисия и всички други ангажирани 

институции и организации в официалното откриване в България  на 

Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване. През м. 

март 2010 г. ИСС взе активно участие в организираната от КТ “Подкрепа”  

конференция,  посветена на борбата с бедността и социалното изключване.  През 

м. май 2010 г. ИСС бе  партньор  на Световната банка  и българското 

правителство в организираната кръгла маса на тема “Българските домакинства и 

кризата”. Основен акцент на  кръглата маса бе поставен  върху икономическите 

и социалните последици  от кризата в Централна и Източна Европа.  

 На 28 май 2010 г. с подкрепата на Представителството на ЕК в България  

ИСС организира широко публично обсъждане и консултация на тема “Борбата с 

бедността и социалното изключване – обществен консенсус за нова ефективна 

политика”. С участието на над  сто представители на българското правителство, 

местната власт,  ЕК, ЕИСК, българската наука и неправителствени организации  

бяха широко обсъдени  проблемите и предизвикателствата, пред които е 

изправена социалната система в България. Особен акцент бе поставен върху 

търсенето на обществен консенсус  за нова ефективна политика  за преодоляване 

на бедността и социалното изключване у нас. Във форума участваха 

представителят на Световната банка в България –  Флориан Фихтъл и 

вицепрезидентът на ЕИСК – Ирини Пари. Цялата дискусия  бе широко 
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разпространена под формата на специална публикация, както сред българските 

държавни и неправителствени институции, така и  сред Европейския 

икономически и социален комитет.  

 През юни 2010 г.  ИСС подкрепи и взе активно участие в организираната 

от УНИЦЕФ работна среща на тема “Социалните аспекти на бюджетирането и 

ефектите на финансовата криза върху децата и семействата”. На този форум  

ИСС представи  своите основни  позиции и предложения  от приетите актове на 

Съвета  по проблемите на децата и семейството, както и във връзка с възможните  

политики и действия  в тази област.  

 През м. септември 2010 г. ИСС бе партньор на Министерството на труда и 

социалната политика  на националната среща “Детство за всички”. В 

присъствието на достатъчно широко представителство на държавни институции, 

на местната власт, на социалните партньори и на неправителствени организации 

Съветът представи  свои основни  позиции  във връзка със закрилата на децата и 

намаляване на социалното изключване.  

  През септември 2010 г.  представителите на ИСС участваха  в 

организираната от КТ “Подкрепа”, съвместно с НС на ТПК  и КРИБ,  

международна конференция на тема “Трудовата заетост и бедността в България: 

ролята на организираното гражданско общество в борбата срещу бедността и 

социалното изключване”.  

 В края на м. септември 2010 г. ИСС се включи активно  в организираната 

от Министерството на труда и социалната политика  Национална седмица за 

борба с бедността и социалното изключване. 

 На 18 октомври 2010 г. ИСС бе основен партньор на Министерството на 

труда и социалната политика  в организираната кръгла маса “Дългосрочни 

приоритети на политиката за борба с бедността и социалното изключване и 

социалното измерение на Стратегия “Европа 2020””. На този форум  Съветът 

постави специален акцент върху ролята на  партньорството между всички 
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институции за успешното реализиране на политиката за борба с бедността и 

социалното изключване. Участието и позициите на ИСС  на форума  са в 

съответствие и с отбелязването на Международния ден на борбата с бедността – 

17 октомври.  

 На 14 декември 2010 г. ИСС  бе партньор  в организираната от 

Министерството на труда и социалната политика заключителна конференция по 

повод Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване.  

 През 2010 г.  представители на ИСС взеха участие в работна група за 

разработването на предложения относно индикаторите за измерване на 

националната цел за социално включване и намаляване на бедността.  

 Друг приоритет на Съвета  при организирането и участието в дискусиите  

и конференциите през 2010 г. бяха въпросите за Стратегия “Европа 2020”. Този 

приоритет намери много сериозно място и в разработените и приети  от ИСС 

актове през 2010 г.  

 През януари 2010 г. представители на ИСС участваха в  организираната от 

Министерството на финансите работна среща на тема “Европа 2020 – новите 

предизвикателства пред икономиката на Европейския съюз”. На тази среща ИСС 

представи своите първи предложения относно бъдещата визия и цели на 

българската национална стратегия в контекста на  Стратегия “Европа 2020”. 

 На 14 май 2010 г. ИСС организира съвместно с ЕИСК  в гр. Пловдив 

международна конференция на тема “Общата селскостопанска политика на 

Европейския съюз след 2013 г. – предизвикателства и възможности”. Този 

международен форум  беше посетен  от над 180 участници от всички основни 

институции – Европейска комисия, ЕИСК, Народно събрание, Министерство на 

земеделието и храните, неправителствени организации от селскостопанския и 

хранително-вкусовия сектор  и други партниращи организации. Участие в 

международната конференция взе и настоящият президент на ЕИСК Стафан 

Нилсон. С този форум  ИСС се включи активно  в процеса на публичните 
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консултации в Европейския съюз по бъдещата Обща селскостпанска политика 

след 2013 г., които Европейската комисия официално откри на 6 май 2010 г. На 

конференцията бяха представени както позицията на България, така и тази на 

европейските институции и европейското гражданско общество. Резултатите от 

международния форум в България бяха високо оценени от ЕИСК  като една нова 

възможност за  по-широко координиране и консултации между  националните и 

европейските институции  по този стратегически за Европа проблема.  

  На 17 юни 2010 г. ИСС участва  в организираната от Представителството 

на ЕК в България и Министерството на външните работи дискусия  по Стратегия 

“Европа 2020”. На тази дискусия  Съветът представи своите позиции  за 

необходимостта от по-силни акценти  в Стратегия “Европа 2020” върху 

повишаването на производителността на труда, стимулирането на образованието 

и развитието на компетенциите и уменията на работната сила. Също така  ИСС 

обърна особено внимание  върху застаряването на населението в България и 

очакваното във връзка с това нарастване на натиска върху пенсионната система 

и публичните финанси на страната.  

 През юни 2010 г. ИСС участва в организирания от Световната банка 

форум на тема “Конкурентоспособност чрез изследване и иновации: стратегии, 

политики и стимули”. Особен акцент в тази връзка Съветът поставя върху 

въпросите за увеличаване на конкурентоспособността чрез иновации и 

ефективното използване на наличните национални и европейски ресурси за 

постигане на целите на Стратегия “Европа 2020”.  

През 2010 г. ИСС разработи и прие основни становища и предложения  по 

предизвикателствата и  възможните политики и мерки в областта на българската 

икономика, трудовия пазар, социалното осигуряване и закрила. Изводите и 

предложенията от тези актове на Съвета имат за цел осигуряване на  

необходимите идеи и подкрепа при разработване на политиките и мерките  в 

българската национална стратегия  във връзка със Стратегия “Европа 2020”.  

Като резултат  от своята активна работа по Стратегия “Европа 2020” ИСС 
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разработи и прие отделно становище на тема “Стратегически приоритети на 

българската икономика в контекста на Стратегия “Европа 2020”.  Становището 

на Съвета беше широко  консултирано в организираната по предложение на 

президента на републиката  дискусия  за обсъждане на предложенията на ИСС. С 

участието на представители на централната и местната власт, неправителствени 

организации, научни работници, експерти и други заинтересовани страни бяха 

обсъдени основните изводи и предложения на ИСС в приетия от него акт  по 

стратегическите приоритети на българската икономика в контекста на Стратегия 

“Европа 2020”.  

 Представители на ИСС участваха и в други, посветени на подготовката на 

България за изпълнение на Стратегия “Европа 2020”, форуми и дейности като: 

Работна група 31; организираната от Института за икономически изследвания 

при БАН дискусия “Репери на икономическата политика”; организираната от 

МТСП кръгла маса “Дългосрочни приоритети на политиката за борба с 

бедността и социалното изключване и социалното измерение на Стратегия 

“Европа 2020””; организирания от Института за международно социално 

сътрудничество  семинар на тема “България и проблемите на устойчивото 

развитие” и т.н.  

 С приетото през 2010 г. становище “Здравната реформа” ИСС предложи  

за широк обществен дебат и консултации своите констатации и предложения по 

отношение проблемите на здравната система и здравното осигуряване в 

България, както и възможни решения  в това отношение. През април 2010 г. 

Съветът  участва в организираната от президента на републиката дискусия на 

тема “Българското здравеопазване – между незавършените реформи и 

предизвикателствата на кризата. Здравето на хората – национален приоритет в 

Стратегия “България 2020””. През януари 2010 г.  представители на  ИСС 

взеха участие в конференцията на тема “Здравното осигуряване в България – 

състояние и перспективи”. В редица други форуми и срещи  представителите на 
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ИСС представиха позициите на Съвета относно състоянието на българското 

здравеопазване и необходимите в тази връзка реформи и решения.  

 През 2010 г.  представители на ИСС взеха участие в редица други 

дискусии и форуми, организирани от неправителствени организации, научната 

общност или други институции с  основен акцент върху проблемите на  кризата, 

заетостта и пенсионната реформа.  

ІV. СЪТРУДНИЧЕСТВО  С   ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ    И 

СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, НАЦИОНАЛНИТЕ  ИСС  ОТ СТРАНИТЕ 

– ЧЛЕНКИ И ДРУГИ СРОДНИ  МЕЖДУНАРОДНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 През 2010 г. ИСС продължи своето ползотворно сътрудичество  с 

Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ и националните съвети 

от страните – членки.  

 През март 2010 г.  ИСС бе представен в организираната от ЕИСК 

конференция на тема “Пътната карта на Европа за устойчиво икономическо и 

социално възстановяване”. На този европейски форум  в присъствието на 

представители на Европейския парламент, Европейската комисия, ЕИСК, 

националните ИСС, социалните партньори и експерти  бе проведен широк дебат  

относно възможните мерки, които страните – членки трябва да приложат за по-

бърз изход от кризата. На обсъждане бяха поставени и основни моменти на 

предложената от  Барозу на 03.03.2010 г. концепция за нова стратегия, която да 

продължи, подобри и допълни досегашната Лисабонска стратегия. Българският 

ИСС представи  своите съгласувани в приетите от него актове позиции  по 

възможните и необходими мерки  за преодоляване последствията от световната 

криза, както и някои основни насоки  за визията на новата стратегия на ЕС.  

 Икономическият и социален съвет участва в организираната  във Вилнюс, 

с подкрепата на ЕИСК, конференция на тема “Влиянието на кризата върху 

заетостта в Балтийските страни”. На фона на дискутираните  последствия от 
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кризата в Прибалтийските държави бяха изведени основните позиции на ЕК, 

ЕИСК и националните съвети по отношение на последствията и възможните 

политики за възстановяване на трудовия пазар.  

 През 2010 г. ИСС поддържаше много активно сътрудничество с ЕИСК по 

основните  въпроси, свързани с кризата и възможните политики за нейното 

преодоляване. Оценки и позиции на Съвета  по отношение на основните 

предизвикателства и възможните политики в областта на икономиката, трудовия 

пазар, социалната защита, здравеопазването и др.  бяха представени на ЕИСК и 

на други заинтересовани европейски институции. ИСС с удовлетворение 

констатира, че някои от констатациите и предложенията на Съвета намират 

израз в основни документи на ЕИСК и ЕК.  

 Особен акцент в сътрудничеството между ИСС и ЕИСК  бе поставен 

върху подготовката и изпълнението на Стратегия “Европа” 2020. В тази връзка  

ИСС  представи на президента на ЕИСК своя опит и практика в досегашната си 

работа  по Лисабонската стратегия, както и своите намерения и действия  по 

отношение на подготовката и изпълнението на Стратегия “Европа 2020”. 

Приносът на ИСС и другите национални съвети от ЕС намери израз в официално 

подготвен от ЕИСК документ, който бе представен на ЕК.  

 Важна стъпка в сътрудничеството  с ЕИСК бе  проведената през май 

2010г. в гр. Пловдив международна конференция  на тема “Общата 

селскостопанска политика на Европейския съюз след 2013 г. – 

предизвикателства и възможности”. В този международен форум Европейският 

комитет бе съорганизатор съвместно с българския Съвет и оказа  необходимата 

подкрепа  за постигането на оценените  от европейските институции резултати 

от тази първа по рода си  консултация  на гражданското общество  в отговор на  

откритата  на 6 май 2010 г. официална консултация  от страна на Европейската 

комисия.   

 Като резултат от ефективното и ползотворно сътрудничество между ИСС 

и ЕИСК  Съветът разглежда и официалното посещение  на 2 ноември в България  
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на президента на ЕИСК – Стафан Нилсон, непосредствено след неговия избор на 

тази позиция. По време на своето посещение в България президентът на ЕИСК  

се срещна с председателя на 41-то Народно събрание –Цецка Цачева и 

министъра на труда и социалната политика –Тотю Младенов. Също така 

президентът Стафан Нилсон участва в пленарната сесия на ИСС, на която беше 

прието становище на тема  “Социалните измерения на договора от Лисабон”.  По 

време на това посещение  от страна на президента на ЕИСК бе изразена висока 

оценка за българския модел на гражданския диалог и сътрудничеството  на ИСС 

с институциите на законодателната и изпълнителната власт. 

 Като част от сътрудничеството между ИСС и ЕИСК бе и посещението в 

България на вицепрезидента на ЕИСК –  Ирини Пари, която представляваше 

Европейския комитет в организираната от ИСС, с подкрепата на 

Представителството на ЕК, международна конференция   “Борбата с бедността и 

социалното изключване – обществен консенсус за нова ефективна политика” .  

 По предложение на ЕИСК  националните съвети от страните – членки 

взеха решение юбилейната Десета годишна среща  на CESLink – мрежата на 

икономическите и социални съвети за онлайн-сътрудничество и обмен на 

информация,  да бъде проведена в България. В тази връзка на 25 юни 2010 г. 

българският ИСС бе домакин на годишната среща, на която се приеха новите 

направления на съвместната дейност  за повишаване на ефективността на общия 

информационен портал и популяризирането на  документите и дейността на 

ЕИСК и националните съвети от страните – членки.  

 През м. септември 2010 г. ИСС участва в Годишната среща на 

председателите и главните секретари на икономическите и социални съвети на 

страните – членки на ЕС и ЕИСК. Основна тема на тази среща бе включването 

на гражданското общество и социалните партньори в Стратегия “Европа 2020”. 

ИСС изрази позицията  за ключовата роля и необходимостта от активно 

включване на социалните партньори и организациите на гражданското общество 

при разработването на  националните стратегии в контекста на Стратегия 
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“Европа 2020”. Представителите на българския ИСС акцентираха особено въху 

ролята на гражданското общество при формулиране на националните цели и 

приоритети, както и при дефинирането на необходимите политики и мерки за 

отстраняване на предизвикателствата пред растежа.  Друго предложение на ИСС 

бе свързано с активното включване и участие на социалните партньори и на 

организациите на гражданското общество в мониторинга  по изпълнение на 

стратегията и свързаните с нея цели и политики. Основните предложения на 

ИСС намериха място и в заключителния документ от Годишната среща на 

председателите и главните секретари на икономическите и социални съвети  на 

страните – членки на ЕС и на ЕИСК.   

 През м. април 2010 г. ИСС взе участие  в организирания от 

Икономическия и социален съвет на Испания,  по време на испанското 

председателство на ЕС, семинар на съветите от страните –членки на ЕС на тема 

“Лисабонската стратегия към 2010 г.  в условията на променяща се Европа”. На 

този форум българският Съвет бе един от няколкото национални Съвета, които 

представиха националния опит в  гражданския диалог, както и позиции относно 

възможностите за подобряване на взаимодействието между страните – членки на 

национално ниво и на ниво ЕС.      

 През 2010 г. продължи активното участие на ИСС в Международната 

асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции  

(МАИСССИ), в която членуват над 60 страни от четири континента (Европа, 

Африка, Азия и Латинска Америка/ . Заместник-председателят на ИСС – д-р 

Константин Тренчев, участва в Генералната асамблея на МАИСССИ  през м. 

юли в Ню Йорк, която се организира  с активното сътрудничество на 

Организацията на обединените нации. Специален акцент на тази среща бе 

посветен на темата “Ролята на икономическите и социални съвети и сродни 

институции в новото икономическо, социално и свързано с околната среда 

световно управление”.  
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 През 2010 г. МАИСССИ включи българския ИСС заедно със съветите на 

Франция, Испания, Италия, Китай, Конго, Мавритания, Сенегал и ЕИСК  в 

групата по разработване на Доклада на световната асоциация на тема 

“Овластяване на жените”. Основни предложения на българския съвет намериха 

отражение в крайния вариант на документа на МАИСССИ.  

 ИСС участва и в работната група на МАИСССИ по “Глобализацията и 

пазарите на труда”. В подготвения документ, който е представен от МАИСССИ  

на организираната от МОТ международна конференция, са отчетени и включени 

предложения на ИСС  в пет основни направления: координация и съгласуване на 

действията срещу кризата; квалификация и преквалификация на работната сила; 

повишаване на икономическата активност; съчетаване на краткосрочни и 

дългосрочни цели; справедливо разпределение на тежестта от кризата.  

 През юли 2010 г. представители на ИСС взеха участие  в работния 

семинар по друга основна тема на МАИСССИ – “Измерване на напредъка, 

развитието и благополучието”. Приносът на ИСС по тази тема бе отчетен  чрез  

отговорите  на предварително формирани въпроси от разглежданата 

проблематика.  

 През 2011 г. се очаква  българският ИСС  да стане домакин на основно 

мероприятие на МАИСССИ, в т.ч. и на официална среща на Борда на световната 

асоциация.  

 През 2010 г. ИСС продължи и своето активно участие в Евро-

средиземноморското сътрудничество и организираните в тази връзка форуми. 

През м. ноември 2010 г. Съветът участва в Срещата на върха  на икономическите 

и социални съвети и сродни институции в рамките на форума  ЕВРОМЕД. Един 

от основните акценти на тази среща бяха проблемите на професионалното 

обучение като фактор за конкурентоспособността и създаването на работни 

места. По време на форума участниците дискутираха и дадоха висока оценка на 

изготвения от националните съвети и други сродни организации на България, 

Испания, Франция, Италия, Мароко и Йордания доклад на тема 
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“Професионалното обучение като фактор за конкурентоспособност и създаване 

на работни места: приоритети за икономическите и социалните агенти”. 

Специално внимание бе отделено на приноса и ролята на българския съвет в 

изготвянето на този основен документ.  

 По предложение на ИСС на Испания  българският Съвет бе включен  като 

партньор в проекта “ТРЕСМЕД – 3”, стартиран от Европейската комисия в 

подкрепа на Евро-средиземноморското сътрудничество. Участието на 

българския съвет  намери израз  във включването и приемането на основни 

български предложения  по отношение адаптирането на обучението и то  

особено на младите хора към нуждите на трудовия пазар. На заключителната 

конференция, проведена през м. май 2010 г. по проекта “ТРЕСМЕД – 3”, от 

българска страна  са представени  основните моменти  от приетите от ИСС 

становища и анализи по проблемите на заетостта и трудовия пазар. В резултат от 

това представяне  редица представители на икономически и социални съвети  

проявиха интерес към пълните текстове на документите на ИСС, които бяха  

предоставени своевременно  в английски вариант.  

          V. ОТЧИТАНЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ИСС 

В ПРИЕТИ ПОЛИТИКИ, АКТОВЕ И РЕШЕНИЯ НА 

ИНСТИТУЦИИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И 

ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ. 

През 2010 г.  ИСС извърши  анализ на  отразяването  на основни 

предложения и препоръки на Съвета  в приети  стратегии, политики и мерки  от 

страна на институциите на законодателната и изпълнителната власт. В този 

раздел на отчета  са представени някои основни предложения  и препоръки на 

ИСС  в седем основни тематични области, които са намерили приложение при 

формирането и реализирането на  съответните стратегии, политики и мерки. 
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ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА 

В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 

ИСС в редица свои становища е подчертавал необходимостта от 

предприемане на по-решителни мерки за облекчаване на административното 

регулиране и подобряване на бизнес средата.  Съветът прие и специално 

становище на тема „Възможности за намаляване на административните пречки и 

подобряване на бизнессредата в България”. То изразява позицията на Съвета за 

ключовото значение на доброто регулиране, чрез което държавата да осигури и 

гарантира равни условия за осъществяване на стопанска дейност и да стимулира 

лоялната конкуренция като осигури по-добро качество на нормативните актове и 

по-добра бизнес среда. 

Разработване на антикризисна програма, съответстваща на договорената 

антикризисна политика на ЕС, както и определянето на най-важните насоки и 

конкретни мерки за постигане на дългосрочна конкурентоспособност при 

реализиране на потенциала на българската икономика са предмет на 

становищата на ИСС „Българската икономика в условията на глобална 

финансова и икономическа криза – проблеми, предизвикателства и 

възможности” и ”Предизвикателства пред българската икономика”. В този 

раздел са представени основни реализирани предложения на ИСС за 

подобряване на бизнес средата в България.  

РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИСС 

1. ИСС предлага да бъдат ревизирани съществуващите режими от 

гледна точка на тяхната законосъобразност и целесъобразност, както и  

лицензионните и регистрационни изисквания и критерии, на които стопанските 

субекти трябва да отговарят с цел разширяване на стопанската свобода и 

възможностите за икономическо развитие, а също  така да бъдат отменени 

противозаконните режими. (НАППБС) 
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 Предложението е намерило отражение в Програмата за по-добро 

регулиране на правителството 2010-2013 г. и в Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност. Като национална цел на Програмата е дефинирано 

намаляване на административната тежест с до 20 на сто до 2012 г. като за 

това е предвидено изменение и допълнение на 33 закона и подзаконовата 

нормативна база към тях. 

 Предвижда се приемане на План за действие по Програмата за 

намаляване на административната тежест.  

2. Според ИСС останалите режими следва да се редуцират, 

включително и чрез възлагане на най-леките от тях (по преценка на 

администрацията) на браншови организации по законово предвидени критерии 

като се стимулира тяхното обединяване по отрасли и/или браншове или да се 

облекчат чрез максимално възможно стандартизиране на процедурите и 

документите и съкращаване на административните срокове. (НАППБС) 

 Предложението е намерило отражение в Програмата за по-добро 

регулиране на правителството 2010-2013г. – специфична цел 1 подцел 1.5. 

“Аутсорсване на регулирането и контрола в определени сектори и 

дейности” чрез: 

- Анализ на практиките в саморегулиращите се сектори; 

- Идентифициране на сектори, в които регулирането може да бъде 

прехвърлено на съответните браншови организации; 

- Разработване на проект на Закон за браншовите организации. 

3. ИСС счита, че когато намесата на държавата е неизбежна и 

произтича от потребност за хармонизация с изискванията на ЕС, режимите 

следва да се градират по следния начин: уведомителен, удостоверителен 
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/регистрационен – разрешителен/ лицензионен (приоритет е режимът да е “по-

слаб”). (НАППБС) 

 Предложението е намерило отражение в Програмата за по-добро 

регулиране на правителството 2010-2013г.  

4. ИСС настоява да бъде намален списъка със стопански дейности към 

Закона за ограничаване на административното регулиране и административния 

контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), за които е позволено да се 

установява лицензионен режим. Стриктно да се спазва принципа лицензионен 

или регистрационен режим да се въвежда единствено със закон. (НАППБС) 

 В Програмата за по-добро регулиране на правителството 2010-2013 г. 

се предвижда : 

- Привеждане на законопроектите от законодателната програма на 

правителството в съответствие със ЗОАРАКСД, съответно със Закона 

за електронното управление (ЗЕУ); 

- Идентифициране и предлагане на отмяна на нецелесъобразни 

регулаторни режими, които не произтичат от европейското право. 

 В Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност е намален списъка 

на стопанските дейности, за които е позволено да се установява 

лицензионен режим при спазване на принципа той да се въвежда 

единствено със закон.   

5.  Според ИСС за по-ефективното прилагане на Закона за електронното 

управление  следва  изпълнителната власт да извърши цялостен преглед на 

законовата уредба и да направи предложение пред законодателната власт, която 

да я приведе в съответствие със ЗЕУ. (НАППБС) 

 На 31 май 2007 г. Народното събрание прие Закона за електронното 

управление с цел автоматизиране на административните процедури, 
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осигуряване на прозрачност на процесите в държавната администрация, 

намаляване на възможностите за корупционни практики.  

 В Програмата за по-добро регулиране на правителството 2010-2013 г. 

като специфична цел 3 е определено “Подобряване на административното 

обслужване чрез въвеждане на електронно управление”.  

6. Съветът счита, че трябва да се възложи цялостното изпълнение на 

ЗОАРАКСД и Закона за електронното управление на орган на изпълнителната 

власт като се посочат органите, които осъществяват контрол по изпълнението на 

техните разпоредби със съответните им отговорности на всички равнища и като 

се гарантира спазването на сроковете по издаване на съответните актове. Да се 

определи специализирано звено, което да осъществява постоянен мониторинг 

върху въвеждането и администрирането на регулаторните режими. (НАППБС) 

 В Програмата за по-добро регулиране на правителството 2010-2013 г. 

е предвидено възлагане на цялостното изпълнение на ЗОАРАКСД и Закона 

за електронното управление на специализирано звено - Съвет за 

икономическа политика, който да осъществява и постоянен мониторинг 

върху въвеждането на регулативните режими.  

7. Според ИСС трябва да бъде спазвано изискването размерът на 

таксите по административно регулиране и контрол да не надвишава разходите на 

администрацията за тяхното упражняване. (НАППБС) 

 В Програмата за по-добро регулиране на правителството 2010-2013 г. 

е предвиден аналитичен преглед на практиката по отношение на 

събираните такси и разработване на нов Закон за таксите и на 

поднормативна уредба по неговото прилагане. 

8. Съветът настоява да се доразвие Административния регистър в 

частта за регулаторните режими, като бъде създаден изчерпателен списък на 

регулаторните режими, провеждани от централната администрация и 

териториалните администрации. Да се даде възможност за проследяване на 
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сроковете на издаване на административни актове. Списъкът трябва да бъде 

интерактивен като съдържа всички необходими документи за придобиване на 

съответния административен акт и да бъде достъпен в Интернет. (НАППБС) 

 В Програмата за по-добро регулиране на правителството 2010-2013 г. 

е предвидено:     

- Изготвяне на доклад на базата на проучване на съдебната практика за 

най-често допусканите нарушения от органите на местното самоуправление 

в областта на регулирането; 

- Изготвяне на аналитичен доклад за практиката на общините по 

отношение на регулаторните режими; 

- Изготвяне на проект за изменение и допълнение на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, с които се конкретизират 

правомощията на общините да въвеждат регулаторни режими; 

- Изменение и допълнение в ЗОАРАКСД за усъвършенстване на 

механизмите за контрол на областните управители; 

- Индентифициране и разработване на предложения за отмяна на 

незаконосъобразни регулаторни режими. 

9. Позицията на ИСС е, че трябва да се приеме  законово изискване за 

извършване на предварителни и периодични оценки на въздействието. 

(НАППБС) 

Предложението е намерило отражение в Програмата за по-добро 

регулиране на правителството 2010-2013 г. чрез: 

- Въвеждане на изискването за оценка на въздействието на 

нормативните актове в Закона за нормативните актове; 

- Разработване и приемане на подзаконова нормативна уредба на новия 

Закон за нормативните актове. 
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10. ИСС настоява да се спазват законовите изисквания по Закона за 

нормативните актове и ЗОАРАКСД за извършване на предварителна и 

периодична оценка на въздействието на нормативните актове. Да се разработи 

стандарт (механизъм, методология) за извършване на тези оценки, включващи: 

анализ на алтернативите на предлагания нормативен акт, влиянието, което 

приеманият акт ще окаже върху бизнес средата, включително и размера на по-

големите/по-малки разходи за бизнеса и администрацията при изпълнението на 

акта, кумулативния ефект, който ще се постигне при взаимодействието на акта с 

други нормативни актове и др.  (НАППБС) 

Предложението е намерило отражение в Програмата за по-добро регулиране 

на правителството 2010-2013 г. чрез: 

- Институционализиране на процеса по оценка на въздействието на 

нормативните актове и определяне на функции на звена в централната 

администрация, свързани с изготвянето на оценка на въздействието на 

нормативните актове; 

- Извършване на оценка на въздействието на нормативни актове, 

които имат съществено влияние върху бизнес средата, вкл. последваща 

оценка на въздействието на нормативните актове по одобрения от СИП 

списък; 

- Извършване на оценка на въздействието на нормативни актове в 

съответствие със Закона за нормативните актове; 

- Обучение за изготвяне на оценка на въздействието на нормативни 

актове, вкл. по прилагане на ЗОАРАКСД на служители от държавната 

администрация; 

- Изграждане на мрежа от обучени експерти по оценка на 

въздействието в държавната администрация. 
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11. Съветът настоява да се регламентира нормативно задължението на 

министерствата и ведомствата да публикуват в портала за обществени 

консултации проектите за нормативни актове, вкл. и тези, отнасящи се до 

регулативните режими. (НАППБС) 

Предложението е намерило отражение в Програмата за по-добро 

регулиране на правителството 2010-2013 г. в специфична цел 2 подцел 2.4. 

чрез: 

– Изискването за задължително публикуване на всички проекти 

на нормативни актове в  Портала за обществени консултации; 

– Публикуване в Портала за обществени консултации на 

справките за отразяването на предложенията на структурите на 

гражданското общество. 

12. ИСС препоръчва ефективното участие на социалните партньори и 

браншовите организации и по-активното включване на социалните партньори в 

обсъжданията по разработването на политики и мерки за опростяване на 

регулационните режими и повишаване качеството на административното 

обслужване.  (НАППБС)  

Предложението е намерило отражение в Програмата за по-добро 

регулиране на правителството 2010-2013 г. в специфична цел 2 подцел 2.4. 

чрез: 

- Удължаване на задължителния срок за провеждане на 

обществени консултации на проекти на нормативни актове преди 

разглеждането им от МС; 

- Одобряване от Съвета за административна реформа на единна 

методология за провеждане на обществени консултации; 

- Популяризиране на Портала за обществени консултации сред 

неправителствените организации. 
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13.  ИСС настоява,  с оглед подобряване на бизнес и регулаторната  среда,  

за разработване на антикризисна програма, съответстваща на договорената 

антикризисна политика на ЕС. (БИ) 

Разработен бе пакет от антикризисни мерки с активното участие на 

социалните партньори, включващ: мерки за подкрепа на бизнеса, мерки за 

подкрепа на фиска; мерки за финансова дисциплина; мерки за пазара на 

труда и социално-осигурителните системи.   

14.  ИСС препоръчва разширено приложение на услугата „едно гише” и 

електронно правителство. (ПБИ) 

Предложението е намерило отражение в Програмата за по-добро 

регулиране на правителството 2010-2013 г. 

15. ИСС предлага подновяване на работата на антикризисния съвет към 

министър-председателя с участието и на социалните партньори, където да се 

обсъждат проявленията на кризата и се съгласуват антикризисни мерки. (БИ) 

Разработен с активното участие на социалните партньори пакет от 

мерки за подкрепа и устойчив растеж на българската икономика.  

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ:  ПАЗАР НА ТРУДА 

Проблемите на пазара на труда са едно от основните тематични 

направления в работата на ИСС от началото на неговото създаване. Основни 

негови аспекти са разгледани в редица от актовете на Съвета – „Пазарът на труда 

в условията на финансова  и икономическа криза – предизвикателства и 

възможни решения”, „Влиянието на кризата за постигането на лисабонските 

цели по заетостта”, “Антикризисни мерки на пазара на труда – опитът на страни-

членки на ЕС”, „Предизвикателства пред българската икономика”, “Политиката 

по доходите – основно средство за подобряване качеството на живот и фактор за 

намаляване на бедността в България”, „Неформаланата икономика и мерки за 

ограничаването й” и т.н. 
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Систематизиране на основните  констатации и предложения, които 

Съветът е приел по проблемите и политиките на пазара на труда е извършено в 

прието през месец март 2010 г. становище „Актуални проблеми и политики на 

пазара на труда”. Основни предложения от това становище намериха място в 

договорените между правителството и социалните партньори „Мерки за 

подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция”. 

Специален акцент в представеното тематично направление е отделено 

върху „Анализа по „Програмите и мерките за активната политика на пазара на 

труда в Националния план за действие по заетостта 2009 г., включително ОП 

„РЧР”, проект „Красива България” и „Социалноинвестиционния фонд в 

Република България”,  разработен по предложение на Министерския съвет на 

Република България. Чрез този анализ ИСС си поставя целта да извърши оценка 

на досега използваните активни политики и с оглед на променената социално-

икономическа ситуация да предложи приоритетни области и конкретни мерки за 

въздействие.  

РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИСС 

1. ИСС препоръчва да се следват европейските тенденции в 

разработването на политиките по заетостта. Основните репери и инструменти в 

тази насока са свързани с нови качествени и количествени параметри на 

заетостта и работната сила, които следва да се реализират с адекватни механизми 

и инструменти на политиките. (АМПТ) 

За ИСС приемането на българска “пътека” за постигане на по-добра 

гъвкавост и сигурност на пазара на труда (2009-2011 г.) е израз на 

европейските тенденции в политиките по заетостта.  

2.  Според ИСС активната политика на пазара на труда в България е само 

част от цялата съвкупност от политики, които въздействат върху пазара на труда 

и върху създаването на работни места. Решаващи за запазване и създаване на 
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заетост са макроикономическите политики (инвестиции, спестявания) и 

политиките за насърчаване на средния и малък бизнес - основен генератор на 

заетост. (АППМАППТ) 

В  Националните планове за действие по заетостта през 2010 г. и 2011 

г. са включени програми и мерки на МТСП, но е по-голям броят на 

действията от компетентност на отраслевите министерства и социалните 

партньори. Обвързаност в тази насока се постига и в рамките на 

изпълняваната до 2010 г. Национална програма за реформи, както и в 

новата НПР, съгласно приоритетите на Стратегията “Европа 2020”.  

3. ИСС препоръчва ясно и точно обвързване на активната политика на 

пазара на труда с особеностите и специфичните характеристики на съответните 

целеви групи в зависимост от тяхното равнище на образование и квалификация, 

възраст, пол, степен на работоспособност и статус в заетостта. (АПППТ) 

Приоритетните групи на въздействие се определят гъвкаво ежегодно 

и през 2011г. активната политика на пазара на труда бе ориентирана към 

следните целеви групи: 

• Безработни младежи до 29 г.; 

• Съкратени лица или заети при непълно работно време в следствие 

свиване на производството и предоставянето на услуги;  

• Хора с увреждания; 

• Неактивни лица, желаещи да работят,  в т.ч. обезкуражени лица. 

От средставата от държавния бюджет за активна политика на пазара 

на труда 98% от НПДЗ 2011 г. са предназначени за субдиране на заетостта и 

обучението на лица от неравноспоставените групи на пазара на труда.   

4. Съветът счита, че активната политика на пазара на труда трябва да 

гарантира постигането на положителни промени в трите ключови приоритетни 
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области, които са посочени в Съобщението на ЕК “Споделена отговорност за 

заетост” (АППМАППТ):  

- поддържане на заетост, разкриване на работни места и насърчаване на 

мобилността;  

Създадени са възможности за подкрепа на безработните лица в 

предпенсионна възраст и са осигурени средства по схемата „Отново на 

работа” (тази схема е преимуществено за детегледачки), която се изпълнява 

в рамките на ОП „РЧР”. Успешно приключи Прокт JOBS и бе 

преструктурирана мрежата от безнесцентрове с цел подкрепа на микро и 

малкия бизнес.  

- професионално развитие в отговор на потребностите на пазара на 

труда; 

В изпълнение на схеми по ОП “РЧР” значително беше разширено 

участието на заети лица в обучение (за ключови умения и професионална 

квалификация) чрез въвеждане на ваучери.  

- нарастване на достъпа до заетост.  

Тази препоръка бе реализирана основно чрез различните програми, 

финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси” за работници и 

служители от предприятия, които са преминали на непълно работно време, 

за насърчаване на мобилността и за повишаване на квалификацията и 

уменията на заети и безработни. Важна подкрепа в тази насока са и схемите 

по ОП “РЧР” финансиращи предоставянето на социални услуги, 

предоставяни чрез наемане на безработни лица. 

5. Според ИСС необходимо е съчетаване на схеми за намалено работно 

време с дейности по обучение и подкрепа на доходите. (АППМАППТ) 

В рамките на схема „Адаптивност” от ОП “РЧР” лицата, преминали 

на непълно работно време, бяха включени в обучение за придобиване на 
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нова или повишаване на професионалната квалификация в оставащото 

след работа време. Те получават допълнителни средства под формата на 

ваучери за професионална квалификация за периода, в който са заети на 

непълно работно време, както и месечна стипендия за периода на обучение, 

но не по-дълго от шест месеца.  

6.  Съветът настоява за осигуряване на достъп на малките и средни 

предприятия и на работниците, които са заети на непълно работно време и на 

срочен договор, до финансова подкрепа за работа на намалено работно време. 

(АМПТ) 

В условията на икономическа криза за периода 2009-2010 г. бяха 

приети и действаха промени в Преходните разпоредби на Кодекса на труда, 

които дават  възможност на работодателите да ползват при необходимост 6 

месеца за непълно работно време по чл. 138а, ал. 1 от Кодекса на труда. 

Изпълнението на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2009 г. за 

определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници 

и служители, преминали на непълно работно време в икономическите 

сектори „Индустрия” и „Услуги” оказа важна подкрепа на фирми и 

работещите в тях лица, засегнати от кризата.  

7. Според ИСС необходимо е създаване на секторни банки от 

квалифицирани работници на секторен и регионален принцип, които ще могат 

гъвкаво да се използват съвместно в рамките на няколко предприятия в 

зависимост от динамиката на техните потребности от работна сила. (АППТ) 

В Националният план за действие по заетостта бяха предвидени 

действия в следните основни направления: 

- Осигуряване на финансова подкрепа и обучение за лица заети 

при  непълно работно време; 
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- Развитие на услугите по информиране, консултиране, 

професионално ориентиране, насочване към заетост на първичния пазар на 

труда; активиране на продължително безработни и неактивни лица; 

- Разработване на нормативна база за насърчаване на заетостта 

на т. нар. „зелени работни места”; 

- Започна разработване на Национална система за прогнозиране 

на потребностите от работна сила с определена квалификация.   

 

8.  ИСС настоява за осигуряване на финансова подкрепа за обучение на 

младежи до 29 г., за да се избегне попадането на млади хора в групата на 

дългосрочно безработните и предлага (АППМАППТ, АПППТ):  

- Да се разработи механизъм за предоставяне на стажантско място за всеки 

младеж, който излиза от образователната система и е безработен 3 или повече 

месеца;  

- Общините да предлагат обучение и/или работа на младежи до 29 г., 

които са безработни 3 или повече месеца;  

-  Да се разработят програми и мерки за обучение на наставници, които ще 

имат дългосрочна роля в процеса на включване на младежите на трудовия пазар;  

- Да се създадат специализирани програми и мерки за обучение на 

възрастни работници, които са на намалено работно време, с цел да се подготвят 

за наставници на младежи. 

Продължават да се реализират специализирани програми и мерки, 

подпомагащи прехода от училище към работа, финансирани от държавния 

бюджет за активна политика на пазара на труда и от ЕСФ за подобряване 

на достъпа до трудовия пазар на младежите до 29-годишна възраст. 

Продължава изпълнението на програма „Старт на кариерата”, по която 
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младежи, завършили висше образование, придобиват трудов и 

професионален опит в министерства, агенции, областни и общински 

администрации. Стартира мащабна схема по ОП “РЧР” за осигуряване на 

първа заетост на квалифицирани младежи в частния сектор. Младежите до 

29 г. са приоритетна група на националната политика по заетостта и 

нарастват ресурсите, подпомагащи тяхното ефективно интегриране на 

пазара на труда.  

 

9. Според ИСС е необходимо повишаване на качеството и ефективността 

на обучението без откъсване от работа, което е ключов инструмент за нарастване 

на способностите на заетите за по-добра реализация на трудовия пазар. Във 

връзка с това Съветът  формулира следните конкретни предложения 

(АППМАППТ):  

- Финансова подкрепа на разпространението на обучението без откъсване 

от работа при заетите на непълно работно време и на срочен договор; 

По ОП „РЧР” се прилагат схеми за обучение на заети лица, както и за 

съчетаване на намалено работно време с обучение с цел повишаване на 

пригодността им за заетост.  

10. ИСС счита, че е необходимо въвеждане на индивидуални сметки за 

обучение и секторни фондове за квалификация при споделено 

участие/финансиране/ и преференциално данъчно законодателство за 

работодатели и работници. (АПППТ) 

Разработен и утвърден е от министъра на труда и социалната 

политика „Механизъм за осигуряване на качество и контрол на обучението 

на възрастни”, който се прилага от началото на 2010 г. при обученията, 

организирани от Агенцията по заетостта (АЗ) и финансирани със средства 

за активна политика на пазара на труда и по ОП „РЧР”.  
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 11. Съветът настоява за прилагане на ваучерна система за обучение, при 

която парите за обучение следват обучавания. (АПППТ)  

Чрез ваучери за обучение се финансира обучение на заети и 

безработни лица в рамките на схеми по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” (ОП „РЧР”).  

12. ИСС счита, че по повод на ефективното приложение на ваучерната 

система (която предоставя персонално право за избор на предпочитана форма и 

област на обучение),  е необходимо разработване и утвърждаване на 

специализиран механизъм за персонална подкрепа и консултиране на хората при 

вземане на решение къде, кога и какво да учат. (АППМАППТ) 

Издадени са брошури, както и национален регистър на доставчиците 

на услуги за обучение и квалификация. Пълна информация и указания са 

налични в интернет, консултации се предоставят от всички Дирекции 

“Бюро по труда”.  

13. Според ИСС,  за да се повиши ефективността на прилаганите схеми за 

субсидирана заетост е необходимо: 

- Да се увеличат отговорностите и правомощията на регионалните 

комисии за заетост за определяне на дейностите, изпълнявани по програмите за 

субсидирана заетост и целевите групи за включване в тях. На местно ниво 

съществуват възможности за по-задълбочено познаване и оценка на 

потребностите и на тази основа - за по-ефективно насочване на средствата; 

(АПППТ) 

Регионализацията на политиката по заетостта е важен приритет, 

който се подкрепя активно. През 2011 г. се финансират 153 регионални 

програми за заетост за над 3.7 млн. лв. (при 80 програми през 2010 г.) в 

социални, екологични, културни дейности, археология и други. 
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- Да се използват оптимално възможностите за съчетаване на схемите за 

субсидирана заетост с мерки по изграждане на базови знания и умения, които да 

повишат способностите на участниците да преминат към нова устойчива заетост. 

(АПППТ) 

Активно се подкрепя подхода за оказване на подкрепа на 

безработните лица, която ще осигури трайното им интегриране на пазара на 

труда. Стартира изпълнението на схема “Развитие” по ОП “РЧР”. В 

рамките на схемата се предоставя  професионално обучение на безработни 

лица, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда” и осигуряване на 

последваща заетост 

- Използване на механизмите на социалното предприемачество за 

изграждане на социални предприятия, където се предлага заетост за хора в 

неравностойно положение (с намалена работоспособност и др.), вкл. и за хора, 

при които се кумулират няколко характеристики на неравностойно положение. 

(АПППТ) 

Продължава изпълнението на Националната програма „От социални 

помощи към осигуряване на заетост”, реализацията на Националната 

програма „Асистенти на хора с увреждания”, финансирането от ОП „РЧР” 

на проекти по „Социално предприемачество – популяризиране и подкрепа 

на социални предприятия”.  

14. Основните мерки по активната политика на пазара на труда намериха 

отражение в становището на ИСС „Актуални проблеми и политики  на пазара на 

труда” и бяха включени в договорените между правителството и социалните 

партньори „Мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и 

фискалната позиция”. Това са предложенията на ИСС за:  

- Изграждане на Единна информационна система за търсене и предлагане 

на работна сила към Агенцията по заетостта за усъвършенстване на практиката и 

подобряване качеството на обслужване на търсещите и предлагащите заетост. 
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Целта е и подобряване на контрола и ограничаване на възможностите за 

злоупотреби; 

В Агенцията по заетостта е внедрена модерна интегрирана 

информационна система, която дава по-добри възможности за управление 

на процесите и управление на информацията. Направени са промени в 

Закона за насърчаване на заетостта, в сила от м. юли 2010 г. и е стартирал 

процеса по изглаждане на единен портал за свободните работни места в 

страната. 

- Преразглеждане на Националния план за действие по заетостта и 

неговото спешно преструктуриране, в контекста на кризисната ситуация  на 

българския пазар, с цел повишаване на ефективността на средствата по плана и 

насочването им към реални и обществено полезни програми с доказан ефект; 

След направени промени в Закона за насърчаване на заетостта  има 

възможност за преразпределение на средствата за активна политика още 

след изтичане на първото тримесечие на годината и това се обсъжда и 

съгласува от Националния съвет на насърчаване на заетостта. Разработени 

са и се реализират нови програми за съкратените лица. 

- Преразглеждане на социалните програми и проекти за заетост и анализ 

на тяхната ефективност и въвеждане на програми, осигуряващи възможност за 

заетост, обучение и/или подпомагащи запазването на работните места, 

застрашени от съкращаване; 

В рамките на анализа на изпълнението на Националните планове за 

действие по заетостта се правят и предложения за промени в 

съществуващите и разработване на нови програми. Стартира изпълението 

на програма “Нова възможност за заетост”, схеми в тази насока по ОП 

“РЧР”. 
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- Повишаване мобилността на работната сила чрез създаване от държавата 

и социалните партньори на система за наблюдение и разпределение на 

квалифицирани работници и служители на секторно или териториално ниво. 

Активно се работи за създаване на единна система за прогнозиране на 

потребностите от работна сила с определена квалификация. 

Министерството на труда и социалната политика изпълнява проект но 

Програма ПРОГРЕС за разработване на модула за краткосрочно и 

средносрочно прогнозиране в рамките на системата. 

 

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА И 

МИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

Икономическият и социален съвет като изразител на интересите на 

организираното гражданско общество в България разработи, прие и предостави 

на заинтересованите институции становище „Проблеми на  демографското 

развитие и предизвикателствата пред демографската политика на България”. 

ИСС се самосезира по приетата през месец юни 2008 г. „Националната 

стратегия по миграция и интеграция на Република България 2008 – 2015 г.”, 

отчитайки изключителната важност на проблемите на миграцията като фактор за 

демографската криза в България, състоянието на националния трудов пазар, 

икономическото и социалното развитие на страната.  

РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИСС 

1. ИСС призовава за подготвяне и приемане на ''Държавна стратегия за 

развитието на населението и за неговото качествено възпроизводство'' с 

хоризонт поне до 2050 г. Демографската политика да бъде координирана и 
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целенасочена, разработвана и провеждана от отговорните за нея държавни 

институции и с участието на учени, медии, лидерите на общественото мнение и 

на организираното гражданско общество.  (ПДР) 

Приета е Национална стратегия за демографско развитие на 

Република България (2006 - 2020 г.). 

2. Съветът настоява, на основата на Стратегията да се разработят 

параметри на спешна демографска политика за следващите няколко години, в 

която да се акцентира върху качествените аспекти и проекции на проблемите. 

(ПДР) 

 Отчетът за изпълнението на Националната стратегия за демографско 

развитие на Република България (2006 – 2020 г. )  за периода  2006 – 2007 г.  

и Планът за нейното изпълнение са приети на 7 август 2008 г.   

Отчетът за 2008 г. и Планът за действие за 2009 г. по Стратегията за 

демографско развитие на Република България са приети  на 25 юни 2009 г. 

Планът за 2010 г. за изпълнение на Националната стратегия за 

демографско развитие на Република България (2006-2020 г.) е приет на 28 

април 2010 г. 

3. Съветът предлага да се дефинират и приемат параметри на държавните 

регулатори на раждаемостта – мотивиращи сред средните и елитните класи и 

сдържащи сред маргинализираните и несоциализираните общности. (ПДР) 

В Националния план за действие на България за социално включване 

като част от Националния стратегически доклад на Република България по 

социална закрила и социално включване (2006-2008 г.) е акцентирано на 

цели като социалното включване на най-уязвимите етнически малцинства.  

В резултат е постигнато осигуряване на допълнителна квалификация 

на медицинския персонал за работа в мултикултурна среда; направени са 
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изменения и допълнения в учебните програми на медицинските 

университети и колежи в посока на интеркултурното им съдържание; 

организирани са различни по продължителност обучения на представители 

на ромски неправителствени организации и т.н. 

4. Съветът настоява за разработване и  реализиране на политики, които да 

гарантират физическото и психическото здраве и развитие на интелектуалния 

капацитет през първите седем години от развитието на децата; разработване и 

прилагане на политики и мерки за борба срещу тютюнопушенето, наркоманиите 

и социалната изолация; въвеждане на задължително сексуално образование от 

трети - четвърти клас и обучение за семейно планиране и добро родителство от 

8-ми клас. (ПДР) 

В Националната здравна стратегия (2008–2013 г.) на 

Министерството на здравеопазването са заложени цели, насочени към 

подобряване на репродуктивното здраве, грижите за бременните жени, 

майчиното здраве  и здравето на децата.  

5. Един от основните фактори за демографската криза, според ИСС, е 

масовата емиграция през последните две десетилетия. Освен изчерпването на 

демографския потенциал, емиграцията, състояща се предимно от млади, 

квалифицирани и образовани хора, причини недостиг на работна сила в част от 

регионите и секторите на икономиката на страната, влоши трудовия  потенциал. 

(НСМИ) 

Министерският съвет (МС) прие Национална стратегия на Република 

България по миграция и интеграция (2008-2015 г.) (НСМИ), която се 

реализира чрез Годишни планове за  изпълнение на НСМИ. Плановете и 

отчетите за тяхната изпълнение се приемат от МС. Координацията на 

изпълнението на Годишните планове и тяхното отчитане се осъществява от 

специализираната дирекция „Свободно движение на хора, миграция и 

интеграция” в МТСП. 
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 6. Съветът настоява за изграждането на един отговорен орган, който да 

координира и интегрира функциите на всички останали органи, ангажирани с 

определена дейност от миграционната политика (НСМИ) 

В НСМИ е предвидено съдаване на Национален съвет за координация 

на дейността по трудовата миграция. Националният съвет по трудова 

миграция (НСТМ) е конституиран през м. септември 2008 г. със заповед на 

министъра на труда и социланата политика.  Основна задача на НСТМ е 

управление на трудовомиграционните процеси от и към страната, в 

рамките на социалния диалог, съобразно тенденциите в развитието на 

българската икономика, вкл. приемане на механизъм и процедура по 

определянето на годишните браншови квоти за прием на работници от 

трети страни.  

Създадената през 2008 г. в МТСП специализирана дирекция 

„Свободно движение на хора, миграция и интеграция” изпълнява 

функцииите на секретариат на Националния съвет по трудова миграция. 

Изградени са Служби по трудови и социални въпроси (СТСВ) на 

МТСП в 7 посолства на България в чужбина. 

7. За ИСС от изключителна важно значение е разработването на система 

за оценка на всички възможни рискове от миграцията, както и съответни 

политики за интегриране на имигрантите в България. (НСМИ) 

Политиката в областта на миграцията и интеграцията на имигранти 

е една от най-динамично развиващите се и актуални политики в ЕС. През 

последните години от политика с предимно национален характер тя се 

развива до общностна политика. МТСП чрез създадената през 2008 г. 

специализирана дирекция „Свободно движение на хора, миграция и 

интеграция”  формира и провежда националната политика в областта на 

легалната миграция (трудова и като самостоятелно заети лица), цялостната 

интеграция на имигрантите в българското общество. Също така 
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специализираната дирекция се занимава и с по-голямата част от въпросите 

за връзката между миграцията и развитието в национален, регионален, 

европейски и глобален план, съобразявайки се с ангажиментите на страната 

като член на ЕС,  както и с националния интерес на страната.   

Изграждането през последните години на мрежа от Служби по 

трудови и социални въпроси (СТСВ) на МТСП в посолствата на България в 

чужбина е друг съществен елемент на провеждането на тази политика, 

който включва ангажимент към българските общности зад граница – както 

ползващи правото си на свободно движение в рамките на ЕС, така и 

мигриращи извън нея. Към момента мрежата от СТСВ се състои от 7 

служби – в Лондон, Дъблин, Никозия, Атина, Мадрид, Берлин и Виена, в 

подготовка е създаването на СТСВ в Париж.     

Провежданите от МТСП информационни трудови борси и 

информационни дни в чужбина осигуряват информирането на български 

граждани в тези държави по специфични въпроси от компетенциите на 

различни институции чрез даване на индивидуални консултации, 

допринасят за създаване на преки контакти с български работодатели и 

представители на чуждестранния бизнес в България.   

Ключов елемент в провеждането на тази политика е управлението на 

създадения през 2007 г. и започнал работа през 2008 г. Европейски фонд за 

интеграция на граждани на трети държави 2007-2013 г. (Европейски 

интеграционен  фонд – ЕИФ) като част от Общата програма „Солидарност 

и управление на миграционните потоци”. Този фонд подпомага държавите-

членки за разработване, осъществяване, наблюдение и обща оценка на 

всички стратегии, политики и мерки в тази област. Национален 

координатор за България по този фонд е министърът на труда и социалната 

политика, а отговорен орган е дирекция „Свободно движение на хора, 

миграция и интеграция” в МТСП. Основните направления за развитието на 

политиката по интеграция на граждани на трети страни в България са 
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залегнали в Многогодишната програма 2007-2013 г. и в Годишните 

програми за изпълнението на фонда, одобрени от Европейската комисия. 

8.  Според Съвета, много усилия и средства би спестило на страната ни 

едно  изследване на опита на страни - големи донори на емиграция, сходни по 

култура и историческа съдба на България. Съветът препоръчва да се проучат 

изпитани вече политики, които биха  могли да се адаптират при нашите условия. 

(НСМИ) 

Към края на 2008 г. е финализиран доклад на МВнР, Министерството 

на образованието и науката (МОН), МТСП и ДАБЧ по проучване  опита на 

сродни институции в чужбина по привличане на младата емиграция от 

съответните страни. 

9.   Съветът  настоява приемът на имигранти със “Зелени карти” да се 

съобрази със състоянието на националния пазар на труда. (НСМИ) 

В изпълнение на мерките по НСМИ бе създадена  Междуведомствена 

работна група (МРГ) по подготовката на механизъм за въвеждане на 

българска „Зелена карта”, в която компетентните министерства са 

представени на ниво заместник-министър. Работната група изготви проект 

на Механизъм за кандидатстване и издаване на българска „Зелена карта”. 

10. Съветът настоява да се осигури прозрачност и публичност, 

гарантиращи контрола над процеса на предоставяне на “Зелена карта” за 

емигрантите от български произход, чрез достъп до информация в Интернет и 

осведомяване на медиите. (НСМИ) 

В плана за изпълнение на НСМИ за 2010 г. е предвидено приемането 

на  анализ с оглед актуализиране на механизъма за „Зелена карта” относно 

установяване в страната на лица от български произход, които са граждани 

на трети държави. 
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11. Съветът предлага да се разработи проект за създаване на Агенция по 

миграцията към Министерския съвет, която да координира и отговаря за 

формирането и изпълнението на политиката по миграция. (НСМИ)  

В процес на разработване е нов Закон за българите и българските 

общности, живеещи в чужбина.  

12. Съветът предлага да се създадат регистри на високообразованите и 

висококвалифицираните български емигранти, на емигранти научни работници и 

таланти, на студентите ни в чужбина.   Необходимо е да се създадат условия за 

използването на интелектуалния и професионалния им капацитет от родината 

чрез “виртуална” и “циркулярна миграция”, за което да се предостави ресурс от 

средствата, определени за изпълнението на стратегията. (НСМИ) 

МТСП създаде база данни с резултатите от проведените  анкетни 

проучвания за нагласите за връщане в България на българските работници 

в чужбина и тяхното наемане от български работодатели. Тези анкетни 

проучвания бяха проведени в рамките на подготовката на информационо-

трудовите борси в Испания, Германия и Гърция. Данните се актуализират 

регулярно чрез подаваната информация от ръководителите на СТСВ на 

МТСП към българските посолства в чужбина. 

През 2008 г. Държавната агенция на българите в чужбина (ДАБЧ) 

създаде база-данни за диаспората по социално-демографски 

характеристики, като на Интернет страницата на ДАБЧ е създадена 

възможност за регистрация на нашите сънародници.  

13.   Според ИСС е необходимо да се създаде регистър на българските 

звена за обучение извън страната, да им се помогне да повишат своя капацитет - 

методически, с учители и материални средства,  в т.ч.:  

- Да се признае статут на училища за онези от тях, които отговарят на 

условията за такива;  
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- Да се осигурят средства за обучение на учители от и за диаспората по 

български език, история и култура; 

- Да се организират курсове по Интернет за изучаване на български език, 

история и култура на България, съобразно спецификата на различните български 

емигрантски общности. За целта да се възложат необходимите дейности на 

съответните институции в годишния план за изпълнение на стратегията. (НСМИ) 

С План 2008 г. на НСМИ стартира процесът по мониторинг на 

българските деца в емиграция, разкриване на училища, провеждане на 

курсове, вкл. и дистанционни по български език, история и култура; 

организиране на посещения с опознавателна цел в България. Грижата за 

българските образователни звена зад граница и за запазването на 

националната идентичност на младото поколение, което живее извън 

пределите на България, е приоритет на ДАБЧ.  

През 2008 г. МОН и ДАБЧ подготвиха нормативно изменение във 

връзка с обезпечаването на съществуващите понастоящем около 100 

образователни институции извън границите на Република България с 

учебници и преподаватели, както и по отношение на тяхното финансово 

подпомагане. 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНО-

ОСИГУРИТЕЛНА СИСТЕМА 

Проблемите в сферата на здравеопазването и на здравното осигуряване са 

обект на вниманието на ИСС от неговото създаване. През изминалите години от 

дейността на ИСС темата за здравната реформа е била обект на редица 

становища и анализи включително - четири специализирани становища (3 по 

собствена инициатива и 1 – по инициатива на председателя на Народното 

събрание), както и една резолюция (по собствена инициатива). 
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Първото становище на ИСС, посветено на „Актуални проблеми на 

здравното осигуряване”,  е прието с консенсус през април 2004 г. През юли 2006 

г. Съветът прие становище по „Проект на Национална здравна стратегия (2007 – 

2012 г.)”, а през юли 2008 г. прие резолюция по актуализирания проект на 

Националната здравна стратегия (2008 – 2013 г.). През юли 2008 год. ИСС прие 

становище относно „Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

здравето”, предложен от група народни представители и касаещ мерки за 

подобряване на здравното образование, възпитание, профилактика и 

рехабилитация на здравето на децата. През юни 2010 г. ИСС разработи по 

собствена инициатива и прие Становище по „Здравната реформа”. 

С приетите становища и резолюции ИСС изразява позицията на 

организираното гражданското общество относно бъдещото развитие на 

общественото здравеопазване и здравната система (собственост, 

инфраструктура, управление, финансиране, договорни отношения и др.). 

Съветът приема тези документи, ръководейки се от правата и интересите на 

гражданите, в изпълнение на мисията си да изразява волята на организираното 

гражданско общество и да подпомага отговорните държавни институции по 

здравните проблеми на нацията. Целта е да се привлече вниманието на 

държавните институции и обществото към стратегическите цели, задачи, 

политики и очаквани резултати в здравната система.  

РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИСС 

1. ИСС настоява да бъдат гарантирани прозрачността и 

информираността на обществото за състоянието и поведението на 

здравноосигурителната система. Предлага се да има непрекъснат мониторинг 

върху регулярността на получаването на осигурителни вноски и трансфери, 

размера и структурата на извършените разходи, както и да се осигури 

прозрачност по възникналите проблеми при финансирането и функционирането 

на здравната система. (ПНЗС, ЗР) 
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В Националната здравна стратегия е заложена цел да се 

усъвършенства нормативната база, касаеща правата на пациентите. В 

разработените няколко проекта за Закон за защита на пациента се залага 

гарантиране на прозрачността и информираността при функционирането 

на здравноосигурителната система у нас. 

2. ИСС препоръчва да бъдат предприети спешни мерки по 

изграждането на ефективна интегрирана информационна система и да се въведат 

т. нар. “смарт карти” за установяване статуса на всеки български гражданин и 

потребител на здравни услуги. Съветът настоява за извършване на цялостен, 

задълбочен и изготвен с участието на всички заинтересовани институции и 

организации анализ на провеждащата се в страната здравна реформа и нейното 

законово уреждане. В становището си  относно здравната реформа ИСС 

констатира, че липсва връзката с пациента, както и WEB- базирано здравно 

досие, което да позволи достъп до данни за осигурителния статус на гражданина, 

както и контрол и информираност за процесите в здравната система. (ПНЗС, ЗР) 

Приета е Стратегия на Министерството на здравеопазването за 

внедряване на електронното здравеопазване в България. Тя си поставя за 

цел да бъде постигнато подобряване на здравното състояние и качеството на 

живот на българските граждани чрез осигуряване на равнопоставен достъп 

до съвременни, ефективни и качествени здравни услуги, в съответствие с 

променящите се потребности и повишената мобилност на населението. 

През 2008 година стартира проект, финансиран от Световна банка,  за 

изграждане на интегрирана и централизирана информационна система на 

НЗОК, с което да се гарантира ефективното проследяване и контрол на 

нейните разходи.  

3. ИСС е за насърчаване на макростратегиите за ограничаване на 

здравните рискове и подобряване на средата и начина на живот чрез промени в 

нормативни документи, улесняване на правно-административните процедури, 
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засилено участие на общините за подобряване на местните условия и др. (АПЗО) 

(ПНЗС) 

В Националната здравната стратегия изрично се настоява за 

подобряване  на качеството и достъпа до медицински услуги чрез „усилено 

взаимодействие с общините в осъществяването на здравните дейности в 

районите”. В  нея се поставя акцент върху „провеждането  на съвместни 

програми между МЗ, МРРБ, МТ и общините за подобряване комуникацията 

между селищните системи и улесняване на достъпа на населението в тези 

райони до здравни услуги.”  

4. ИСС настоява за реализиране на системна дългосрочна национална 

стратегия и политика за ограничаване на “епидемията” от хронични 

неинфекциозни заболявания чрез „Програми за управление на заболяванията”, 

включващи адекватна институционална рамка за управление, координиране, 

динамичен мониторинг, контрол и обратна връзка. (ПНЗС) 

В Националната здравна стратегия се предвижда въвеждане на 

проектно финансиране за програми в областта на сърдечно-съдовите, 

онкологичните, генетичните заболявания и редки заболявания, здравните 

проблеми на хората в трудоспособна възраст, на здравословното остаряване 

и други здравни приоритети. Предвиждат се промени в Закона за здравето с 

цел създаване на механизъм за финансиране на дейности по модела на 

грантовите схеми „Здраве и развитие” с източник на финансови средства - 

1% от акцизите  на цигарите и алкохола.  

Министерството на здравеопазването е разработило Национална 

програма за развитие на инвазивната кардиология в Република България  и 

Програма за профилактика на хроничните неинфекциозни заболявания - 

СИНДИ – България. 

5. ИСС е за усъвършенстване на системата за заплащане на 

работещите в здравната сфера, което да позволи по-добро управление на ресурса 
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и постигане на по-добър баланс между финансови възможности и здравни 

потребности. Разработването на новите системи да става със задължителното 

участие на национално представените  работодателски и синдикални 

организации в отрасъла. В областта на преструктурирането и ефективното 

управление на болничната помощ ИСС препоръчва да се извърши анализ и 

оценка на съществуващата материално-техническа база на публичните лечебни 

заведения за болнична помощ и провежданата инвестиционна политика. (ПНЗС, 

ЗР) 

В Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните 

заведения (ЗИД на ЗЛЗ), приет от 41-то Народно събрание на 23 юли 2010 г. 

се залага ускоряване на процеса на преструктуриране на здравната система.  

Това предполага и нова финансова политика, която ще предвиди подробен 

анализ и оценка на собствеността и състоянието на съществуващата 

материално-техническа база, на кадровото и ресурсно обезпечаване на 

лечебните и здравни заведения с приоритетно национално или регионално 

значение.  

6. ИСС предлага да се разработи Национална здравна карта, базирана 

на средноевропейските потребности по региони, която да представлява рамката 

за определяне на размера на публичните финанси за здравеопазване. (ЗР) 

Проект за Национална здравна карта бе създаден и консултиран от 

експерти на Световна банка в края на 2008 г. Министерският съвет прие на 

16.12.2009 г. “Концепция за преструктуриране на системата за болнична 

помощ”.  Основната цел на концепцията е осигуряването на равен и 

справедлив достъп на населението до всички видове болнична медицинска 

помощ, високо качество и ефективно разпределение на обществения ресурс 

за здравеопазване. С решение на Министерския съвет на Република  

България от 23.02.2011 г. е приет последния вариант на Национална 

здравна карта, със списък от лечебни заведения, с които НЗОК 

задължително трябва да сключи договор за работа, за да обезпечи достъпна 
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медицинска помощ за здравноосигурените граждани. В задължителния 

списък са включени 57 държавни болници, които са ключови за оказването 

на медицински грижи у нас. 

7.  Съветът настоява да се професионализира болничния и клиничния 

мениджмънт с оглед повишаване на ефективността и ефикасността на 

болничните и други видове медицински и здравни дейности. ИСС счита, че 

трябва да се усъвършенстват механизмите на финансиране на болничната 

медицинска помощ. Настоява се България да се подготви за постепенна промяна 

към 2-  и 3-годишни договори, които предвид настоящата криза трябва да 

включват клаузи, които да компенсират евентуални несигурности в бюджета за 

следващите години, както и за непредвидими промени в търсенето и 

предлагането на услуги и стоки.(ПНЗС, ЗР, ЗЗ) 

В Плана за действие на Националната здравна стратегия е заложена 

цел да бъдат системно разработвани програми за обучение на управленския 

здравен персонал в умения за добър мениджмънт. Планира се периодично 

обучение на управленския персонал за системи на добри практики в 

държави от Европейския съюз, с оглед внедряването им у нас. Създадена е 

Агенция „Медицински одит”, която въвежда индикатори за оценка на 

болничната дейност. Очаква се инспекторатът  на агенцията да развие 

системата за управление, индикаторите за мониторинг и контрол, 

ефективността на управлението в лечебните заведения. Предвижда се 

внедряване на мениджърски договори, обвързващи възнагражденията с 

финансовите резултати на лечебните заведения.   

В ЗИД на ЗЛЗ  от 23 юли 2010 г.  се предвижда атестиране на всеки 

три години на директорите на центровете за спешна медицинска помощ, за 

трансфузионна хематология, за стационарна психиатрична помощ, за 

медико-социални грижи, в които се оказва медицинско наблюдение и 

специфични грижи за деца 
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8. С цел засилване на прозрачността на процедурите при регулация на 

цените на лекарствата, ИСС настоява да бъде подобрен балансът между 

генеричните и иновативните лекарствени продукти в съответствие с добрите 

европейски практики.  (ЗР) 

В предложен проект на ЗИД на Закона за лекарствените средства са 

заложени промени, които ще подобрят прозрачността, ще облекчат 

администрирането, ще ускорят процедурите и ще създадат възможности за 

въвеждане на генерично заместване при предписването на лекарствата, 

реимбурсирани от  НЗОК.    

9. ИСС изтъква необходимостта от целенасочена политика по 

отношение на продължителните грижи и лечение, което във връзка със 

застаряването на населението ще става все по-тежък и все по-актуален проблем 

за здравната  система у нас.(ПНЗС, ЗР) 

В ЗИД на ЗЛЗ от 23 юли 2010 г. изрично се отбелязва, че в болница за 

активно лечение може да се откриват структури за долекуване и 

продължително лечение или рехабилитация.  До този момент липсата на 

финансов ресурс за осигуряване на по-продължителни грижи и долекуване 

беше основна причина за свръх - хоспитализациите, както и за 

недостатъчно полагане на здравни грижи за хронично болните лица в 

България. 

В Националната здравна стратегия се залага разработването на 

Проект на Национална програма по политиката за дългосрочни здравни 

грижи. 

10. ИСС подкрепи ЗИД на Закона за здравето, който цели подобрение 

на здравето на българските деца като неразделна част от цялостната грижа на 

държавата при тяхното възпитание и отглеждане. В становището си Съветът 

акцентира на ролята на поведенческите фактори и по-специално на правилното 

хранене за здравето на подрастващите. (ЗЗ) 
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В Националната здравна стратегия се предвижда разширяване на 

възможностите за обхващане на децата и младите хора във форми за 

съвременно здравно образование, с цел изграждане на знания, умения и 

нагласи, необходими през целия живот.  

През 2008 г. е изготвена Наредба № 26 на Министерството на 

здравеопазването, която прецизира здравните изисквания към дейността на 

детските кухни и ясли.  През септември 2010 г. е изготвен Проект за 

Наредба за храненето на децата в детските заведения. И двата документа 

имат за цел да се промени модела на хранене и поведенческите фактори 

като начин за намаляване на риска от свръхтегло. С публикуването на 

Наредба №  37 от 2009 г. Министерството на здравеопазването въведе 

политиките на ЕС за намаляване на наднорменото тегло и затлъстяването 

при децата като гарант за балансирано хранене при децата. 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 

Проблемите и перспективите за продължаването на пенсионната реформа 

в контекста на новите финансово-икономически, демографски, социално-

политически и евроинтеграционни реалности в страната задълбочено са 

анализирани в становищата на ИСС: „Проблеми на пенсионната система в 

България”, „Разширяване на възможностите за участие в осигурителната система 

на родените преди 01.01.1960 г.” и „Социално осигуряване и социална закрила”, 

както и в „Анализ на данъчните и  осигурителни условия в Република България”. 

В тях се съдържат конкретни оценки за изпълнението на европейските 

приоритети в областта на финансовата стабилност на системата и адекватността 

на пенсионните плащания, доизграждането на вътрешния пазар на пенсионни 

продукти, ефективността на пенсионните схеми и взаимодействието им с 

устойчивостта на публичните финанси.  
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РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

1. ИСС настоява за прекратяване на наложилата се след старта на 

реформата /от  2000 г./ практика за периодично преосмисляне и преразглеждане 

на веднъж възприети и в голяма степен реализирани параметрични промени в 

осигурителната система с дългосрочен ефект. Практиката с всеки пореден закон 

за бюджета на държавното обществено осигуряване да се променят 

стратегически решения от предходна година не допринася нито за повишаване 

прозрачността и доверието на осигурителите, осигурените лица и 

бенефициентите към системата, нито за постигането на по-широк консенсус в 

социалния диалог. Логично е и в бъдеще да се налагат нормативни промени, 

изменения и допълнения в законодателната уредба, но това трябва да става въз 

основа на сериозна предварителна подготовка с аргументи, базирани на 

задълбочени актюерски анализи и оценки, в съответнствие с препоръките на  ЕК 

и нейните органи  по линия на Открития метод на координация в Европейски 

съюз.  (ППС) 

Това разбиране на ИСС се приложи в подписаното между 

правителството, синдикатите и работодателите Национално споразумение 

за нова стратегия за финансова стабилизация на ДОО и усъвършенстване 

на пенсионното законодателство. В него те определят основните параметри 

на дългосрочна реформа в пенсионната система до 2035 г., която включва 

два аспекта: 

– консолидация и стабилизиране на приходите на ДОО до 2035 г.;   

–  подобряване адекватността на пенсиите и овладяване на 

демографските предизвикателства.  

2. ИСС счита, че е необходим постоянен мониторинг върху 

провежданите политики на продължаване на реформата, подкрепен със 

съответни икономически анализи и актюерски оценки. За тази цел се предлага 

по-широкото използване на европейския опит в изграждането на постоянно 
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действаща пенсионна комисия /комитет/ от професионалисти от съответните 

институции, администрации, НПО и от организациите на работниците и 

служителите и на работодателите. Тя трябва да има достатъчно правомощия и 

отговорности, регламентирани по начин, който да легитимира и валидизира 

продукта на нейната дейност /годишен доклад, становища и др./. (ППС) 

В съответствие с направеното предложение на Съвета към МТСП бе 

създаден Консултативен съвет по пенсионната реформа. Консултативният 

съвет разработи “Предложения за укрепване и развитие на пенсионната 

система”. 

3. Според ИСС е необходима внимателна оценка на въздействието, 

респективно на системния и на другите рискове върху последиците от 

извършването на конкретни нормативни изменения. Това е особено валидно за 

политически решения, водещи до пряко или косвено намаляване на собствените 

приходи на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване, 

вкл. и на пенсионната система. В тази връзка е наложителен финансов анализ на 

дългосрочните последици от намаляването на осигурителните вноски върху 

икономическата жизнеспособност на пенсионната система в средносрочен и 

дългосрочен план. (ППС) 

Тази концептуално ориентирана позиция на ИСС намери реализация 

в последните изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване 

през 2011 г., свързани с конкретни мерки и законодателни решения за 

стабилизиране на приходите до 2035 г. /чрез увеличаване на вноската, 

подобряването на нейната събираемост, повишаване на минималните 

осигурителни прагове по основни икономически дейност и др./.  

      4. ИСС настоява дългосрочното устойчиво развитие на пенсионната 

система да се изгражда върху основата на  поддържането на оптимален ръст на 

разходите за пенсии, съответстващ на годишните приходи и темпа на растеж на 

БВП, с цел по-пълното й приобщаване към ценностите, добрите практики и 

изискванията на Европейския социален модел. (ППС) 
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       В духа на това принципно предложение на Съвета се направиха 

конкретни изменения и допълнения в КСО през 2011 г., целящи 

оптимизиране на осигурителните разходи посредством увеличаване на 

изисквания осигурителен  стаж за придобиване на право на пенсия от 

различните категории лица с хоризонт 2024-2026 г. 

5.  ИСС настоява за  по-нататъшното разширяване на обхвата на 

осигуряваните лица чрез последователното повишаване на изискванията за 

достъп до пенсия, вкл. на земеделските производители и селскостопанските 

работници. (ППС)  

В съответствие с това правителството предвижда изплащане на 

задължителни осигурителни вноски за фонд “Пенсия” за сметка на 

получаваните субсидии по линия на Оперативна програма “Развитие на 

селските райони”, както и създаване на специален фонд “Пенсии” за 

земеделските производители и селскостопанските работници. 

6. ИСС настоява за системното прилагане на актюерските методи и 

прогнози при тарифата от осигурителните вноски в двата задължителни 

пенсионни стълба и преди всичко при оценката на въздействието им върху 

приходите на солидарната система, с цел  изпълнението на заложения с 

реформата дългосрочен актюерски баланс и съотношения. (ППС) 

Това предложение на ИСС е заложено в Националното споразумение 

за нова стратегия за финансова стабилизация на ДОО и усъвършенстване 

на пенсионното законодателство, където се предвижда по-широкото 

прилагане на актюерски методи за анализ и оценка на резултатите от 

предвидените мерки за увеличаване на осигурителните вноски и 

нарастването на пенсионната възраст.  

7. Съветът застъпва схващането за необходимостта от прецизиране и 

оптимизиране на взаимообвързаността между: “правото” /в случаите на 

обективно настъпил риск, като болест, майчинство, старост и най-вече 
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инвалидност/, и “отказа” - при умишлено “нагласяване на случая” към 

законовите изисквания за получаване на плащане, като мярка за подобряване 

адекватността на пенсиите. (ППС) 

В унисон с тази препоръка, със Закона за изменение и допълнение на 

КСО  предварителният осигурителен стаж за придобиване на право на 

обезщетение за временна неработоспособност при бременност и раждане бе 

увеличен от 9 на 12 месеца, а предварителният осигурителен стаж за 

придобиване на право на обезщетение за временна неработоспособност 

поради общо заболяване от 6 на 9 месеца. Засили се оперативният контрол 

върху дейността на органите на трудово-лекарската експертиза. 

8. За постигането на по-добра адекватност на пенсиите и ефективност 

на стимулите за заетост, ИСС препоръчва прилагането на по-гъвкав параметър 

във формулата за тяхното изчисляване, респ. на диференциран процент за всяка 

година осигурителен стаж при оставане на пазара на труда над законовите 

пределни изисквания за възраст и  осигурителен стаж. (ППС) 

В изпълнение на това, със Закона за изменение и допълнение на КСО 

през 2011 г.  се предвижда увеличаване на тежестта за всяка година 

осигурителен стаж при изчисляване на пенсията, свързана с трудова 

дейност, както и на лицата продължаващи да работят без да им е отпуснато 

пенсионно плащане. 

9. ИСС настоява за увеличение на минималния осигурителен доход на 

самоосигуряващите се лица до размер, гарантиращ получаването на актюерския 

еквивалент на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст в страната, 

вкл. чрез въвеждането на диференциран минимален осигурителен доход по 

основни професии, както и чрез засилване на контрола за събираемостта на 

вноските върху получаваните от тях доходи. (БИ) 

          Това разбиране на ИСС се приложи чрез повишаването от 

01.01.2010г. на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се 
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лица на 420 лв. и въвеждането от 2011г. на диференциран минимален 

осигурителен доход в зависимост от получаваните доходи.  

      10. Според позицията на Съвета подобен подход следва да се прилага и 

по отношение на минималния осигурителен доход на земеделските стопани. 

(БИ) 

В изпълнение на съображението на ИСС със Закона за бюджета на 

ДОО  от 01.01.2010 г. минималният осигурителен доход на земеделските 

стопани е увеличен на 240 лева.  

11. ИСС настоява да се преосмислят прилаганите осигурителни вноски за 

професионалните пенсионни фондове с цел  да се избегне възможният конфликт 

между размера на срочната пенсия /вкл. периода на нейното получаване/ и този 

на основната пожизнена пенсия за  различните категории осигурени лица. 

(СОСЗ) 

В контекста на тази позиция на ИСС със Закона за изменение и 

допълнение на КСО  се запазват условията за пенсиониране на 

категорийните работници до 31.12.2014 г., като пенсиите на лицата от първа 

и втора категория труд до 31.12.2014 г. ще се изплащат от ДОО, а съответно 

дължимите вноски вместо в професионалните пенсионни фондове  ще 

постъпват в НОИ. Във фонд „Пенсии” на НОИ до 31.03.2011 г. се 

прехвърлят всички натрупани средства по индивидуалните партиди на 

лицата, които ще се пенсионират при условията на първа и втора категория 

труд за периода до 2014 г. От 1.01.2015 г. срочните пенсии за ранно 

пенсиониране ще се изплащат само от професионалните пенсионни 

фондове. 

12. Според ИСС се налага преосмисляне на  ограничителя - “таван” на 

пенсиите. Решението е в посока на плавното преминаване от “таван” върху 

пенсиите към регулиране на максималния осигурителен доход, т.е. въвеждане на 

ограничение на входа на системата и освобождаване на изхода. Целта е 



73 

 

въздействие за стимулиране участието в задължителното пенсионно осигуряване 

и освобождаване на финансов ресурс за спестявания в допълнителното 

доброволно пенсионно осигуряване. (ППС) 

В унисон с тази принципна позиция на ИСС се предвижда в Закона за 

изменение и допълнение на КСО  от 01.01.2014 г. да отпадане “тавана” на 

новоотпуснатите пенсии и постепенно да се увеличава максималният 

размер на старите пенсии  до постигането на необходимите справедливи 

съотношения между тях. 

13. ИСС потвърждава необходимостта от целеви политики и мерки за 

подобряване адекватността на пенсионните плащания на някои нискодоходни 

групи. (СОСЗ) 

 Предвидено е увеличаване на добавката към пенсията при 

починал съпруг/съпруга по чл. 84 от КСО от 20% до 40% от началото на 

2012 г. със ЗИД на КСО от 2010 г. 

14. За по-доброто управление на риска в допълнителното пенсионно 

осигуряване ИСС потвърждава необходимостта от разработването и прилагането 

на мултифондовата система с различни алтернативни инвестиционни портфейли, 

отчитащи  личния избор и интереси на осигурените лица, техния възрастово 

рисков профил и характеристики през периодите на жизнения цикъл. (РВУОС) 

В изпълнение на тази стратегическа препоръка на ИСС, през 2009г. бе 

изготвен проект на изменения и допълнения в КСО, свързани с 

въвеждането на мултифондовете в допълнителното доброволно пенсионно 

осигуряване. Той е разгледан и приет от Комисията по труд и социална 

политика на 40-ото НС.  

15.  Специално внимание според ИСС  заслужават мерките, насочени 

към постигането на по-непосредствена обвръзка между стратегията и 

политиките в областта на пенсиите и националните планове за действия по 

заетостта, с цел увеличаване равнището на заетостта, ограничаване притока в 
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схемите за ранно пенсиониране и увеличаване на стимулите за удължаване на 

трудовия живот в третата възраст.  (СОСЗ) 

Това предложение на ИСС намира реализация в политиките и 

програмите на Агенцията по заетостта, финансирани от ОП “Развитие на 

човешките ресурси”, насочени към осигуряване на заетост на лицата над  

55-годишна възраст. 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБУЧЕНИЕ 

Отчитайки изключителната важност на проблемите на образованието и 

професионалното обучение, Икономическият и социален съвет винаги ги е 

поставял в центъра на своето внимание и дейност. В тази връзка ИСС прие две 

специални становища  по “Проблемите на професионалното образование и 

обучение в България” и по “Образователната система в България – проблеми и 

необходими реформи”. Тези проблеми са включени и в редица други становища, 

като например: „Лисабонската стратегия на ЕС и политиката на Република 

България  за постигане на конкурентноспособна и просперираща икономика”, 

“Националната стратегия по миграция и интеграция 2008-2015”, “Пазарът на 

труда в условията на финансова и икономическа криза – предизвикателства и 

възможни решения”, “Българската икономика в условията на глобална 

финансова и икономическа криза – проблеми, предизвикателства и 

възможности”, “Стратегически приоритети на българската икономика в 

контекста на Стратегия „Европа 2020”. 

С приемането на тези становища ИСС се стреми да привлече вниманието 

на обществото към решаването на тези жизнено важни проблеми като целта е да 

се предложат адекватни мерки за ускореното модернизиране на системата на 

българското образование и професионално обучение в съответствие с  

политиките  на ЕС. 
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РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ  

1. ИСС предлага политиките за образование и професионално 

обучение, както и приоритетните насоки за развитие на всички образователни 

равнища да се осъществяват в съответствие със Стратегия „Европа 2020”. (БИ-

Е2020) 

Това предложение намери реализация в проекта на Национална 

програма за реформи (2011-2015 г.), в изпълнение на Стратегия “Европа 

2020”.  

2. ИСС счита за необходимо Националната стратегия в областта на 

професионалното образование и обучение (ПОО) да се прилага на базата на 

средносрочни национални планове за действие, в които да се идентифицират 

конкретните отговорности на държавните институции и социалните партньори. 

(ППОО) 

Това разбиране на ИСС се приложи в Национална стратегия за 

продължаващото професионално обучение за периода 2005 – 2010 г., в която 

са очертани националните приоритети за развитие на продължаващото 

професионално обучение в контекста на ученето през целия живот. Приети 

са конкретни годишни планове за действие с дефинирани срокове и 

отговорности на институциите.  

 3. ИСС счита за необходимо политиката и дейностите по ПОО да се 

осъществяват в тясно сътрудничество със социалните партньори при решаването 

на някои важни въпроси като отношението на работодателите към качеството и 

структурирането на процеса на обучението, осигуряването  на средства и 

стимули за работодатели и работници. (ППОО) 

Тази позиция на ИСС намери подкрепа в подписаното Споразумение 

за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение 

между шестте национално признати работодателски организации, 

Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и 
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социалната политика и Националната агенция за професионално 

образование и обучение (НАПОО). Приоритетните направления за 

сътрудничество са: преструктуриране на професионалното образование на 

секторен и регионален принцип с цел улесняване на професионалната и 

географската мобилност и възможностите за заетост; увеличаване на 

инвестициите за повишаване на достъпа, качеството и привлекателността 

на професионалното образование и обучение чрез развитие на публично-

частното партньорство; синхронизиране на професионалното образование и 

обучение с европейските процеси и политики. Срокът за изпълнение на 

споразумението е до края на 2015 г. 

4. ИСС препоръчва да се усъвършенства политиката за развитие на 

средното образование чрез:  

 4.1.Реформи в областта на училищното образование, 

предучилищното възпитание, подготовката и професионалното образование и 

обучение; приемане на нов Закон в областта на училищното образование,  на 

система за кариерно развитие на учителите и на система за диференцирано 

заплащане. (ОС) 

В контекста на съображенията на ИСС Министерски съвет прие 

Национална програма "Диференцирано заплащане" на учителите, 

актуализирана през 2009 г.. Разработен е проект на Закон за училищното 

образование и предучилищното възпитание и подготовка, който 

кодифицира материята, обединявайки уредбата, съдържаща се в Закона за 

народната просвета (ЗНП), Закона за степента на образование, 

общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП) и Правилника 

за прилагане на ЗНП (ППЗНП).   

 4.2. ИСС настоява за разработване на план за намаляване на 

отпадащите от училище и интегриране на вече отпадналите. (ОС; СДРРВ). 
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В съответствие с препоръката на ИСС е приета Национална програма 

за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, 

която цели осъществяване на стратегически приоритети, свързани с 

осигуряване на условия за достъп до образование на всички ученици, без 

разлика на етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание, 

чрез създаване на възможност за всеки да се обучава независимо от 

неговото местоживеене и икономическо положение.  

В проекта на Национална програма за реформи (2011-2015 г.), в 

изпълнение на Стратегия “Европа 2020” са заложени мерки за намаляване 

на дела на ранно отпадналите от училище деца.  

5. ИСС  счита за целесъобразно Националната стратегия за учене през 

целия живот да се осъществява чрез конкретни планове за действие. За целта се 

предлага: 

 5.1. да се утвърди Национална квалификационна рамка в 

съответствие с Европейската квалификационна рамка;  

         5.2.  да се изгради и развие национална информационна система за 

предлагане и търсене на начално и продължаващо професионално обучение;  

 5.3. да се създаде механизъм за признаване на придобитата 

квалификация чрез неформално обучение, за периодично атестиране на заетите 

лица и за оценяване на наличната квалификация. (ОС). 

Референциите на ИСС се реализират в приетата Национална 

стратегия за учене през целия живот (2008-2013 г.), която очертава 

приоритетите и действията, които ще се предприемат във връзка с 

подготовката на българските граждани за активно участие в глобалната 

икономика. Одобрен е План (2010-2011 г.) за изпълнение на Националната 

стратегия за учене през целия живот. През периода 2010-2011 г. ще се 

усъвършенства нормативната уредба, уреждаща ученето през целия живот 
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и ще се създадат условия за създаване на национална система за 

прогнозиране на потребностите от работна сила с определена 

квалификация. 

6.  За повишаване ефективността и качеството на системата на висше 

образование и увеличаване приноса на висшите учебни заведения (ВУЗ) за 

развитие на българската наука ИСС препоръчва:  

 6.1. Държавното финансиране на висшите училища да се обвърже 

непосредствено с качеството на обучението и с резултатите от акредитацията им; 

  6.2. Да се въведе регулирана ваучерна система на финансиране на 

държавните висши училища според принципа „парите да следват студента”; 

 6.3. Да се увеличи допълнително с 10-15% годишната държавна 

поръчка за прием на студенти във висшите училища през следващите няколко 

години;  

 6.4. Да се разшири и засили автономността на ВУЗ при гарантиране 

на прозрачност и публичност на управлението им; 

 6.5. Държавата да запази водеща роля в процеса на осигуряване на 

средства за развитие на науката, вкл. и на университетската наука, като 

същевременно стимулира бизнеса да инвестира съизмеримо в научни 

изследвания и иновации. (ОС) 

Тези основни предложения на ИСС се осъществяват в приетия Закон 

за развитието на академичния състав в Република България.  Апробиран е 

и  пилотен проект на рейтингова система на висшите училища в Република 

България. През 2009 г. са направени промени в Закона за кредитиране на 

студентите и докторантите с цел отстраняване на основните пречки за 

стартиране на програмата за студентски кредити. В проекта на Национална 

програма за реформи (2011-2015 г.), в изпълнение на Стратегия “Европа 
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2020”, са заложени нови законодателни промени в областта на висшето 

образование. 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА И 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА 

Проблемите, свързани със социалната закрила и преодоляването на 

бедността са отразени в следните становища и анализи на ИСС: „Политиката по 

доходите – основно средство за подобряване качеството на живот и фактор за 

намаляване на бедността в България”, „Национален доклад на Република България 

по стратегиите за социална закрила и социално включване (2008 – 2010 г.)”, 

”Преодоляване на бедността в България”, а в становището  „Социално осигуряване 

и социална закрила” от март 2010  г. те намират обобщение. 

С приетите становища и анализи ИСС изразява позицията на 

организираното гражданско общество относно политиките за справяне с 

бедността и социалната закрила на гражданите. Целта е да се привлече 

вниманието на държавните институции и обществото и се предизвика 

необходимия дебат по стратегическите цели и задачи на тези политики.  

РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИСС 

1.  Трайното преодоляване на бедността изисква решаването на 

проблемите да не се ограничава само до мерки и социални дейности на публични 

и граждански структури, а до инфилтриране на анти-бедност политиката в 

макроикономическата политика на правителствата, с каквато и да са 

идеологическа ориентация. (СОСЗ) 

Това наше разбиране намира приложение в редица правителствени 

документи, като: 

-    Национална програма за реформи (2008-2010 г.);  
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-    План за действие към Националната програма за реформи 

(2008-2010 г.);  

-   Национален стратегически доклад по социална закрила и социално 

включване за периода 2008-2010 г. 

 - Европейската година на борбата с бедността и социалното 

изключване - 2010 също мина под знака на подчиняване на всички дейности 

и инициативи на общата макроикономическа политика за заетост и 

социално включване. Националната програма за провеждане на 

Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване - 

2010 се базира  на политическите приоритети, заложени в Националния 

стратегически доклад по социална закрила и социално включване (2008-

2010 г.).  

2. За ИСС особен приоритет в следващите години е ефективността на 

разпределението и реформирането на публичния сектор като цяло. 

Икономическият растеж в много по-голяма степен трябва да бъде социално 

насочен към преодоляване на бедността. (СОСЗ) 

Проектът на Национална програма за реформи (2011-2015 г.)(НПР), в 

изпълнение на Стратегия “Европа 2020" включва като приоритет 

осигуряването на по-голяма адекватност на социалните трансфери с цел 

увеличаване на тяхната роля за намаляване на бедността и социалното 

изключване.  

В НПР е заложена като Национална цел 5, в контекста на Стратегия 

“Европа 2020" - намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. 

души до 2020 г. 

3.  ИСС препоръчва, заедно с текущите, краткосрочни мерки, да се 

предприемат такива дългосрочни политики, които възпират възпроизвеждането 

на бедността. А това е постижимо най-вече с осигуряването на равен и 
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ефективен достъп до услуги от общ социален интерес, каквито са образованието, 

здравеопазването, комуналните услуги и т.н. (ПББ) 

В проекта на Национална програма за реформи (2011-2015 г.) е 

включен като приоритет осигуряването на комплексна подкрепа на децата 

и семействата (от раждането на детето до завършване на училище), с цел 

намаляване на бедността и ограничаване на социалното изключване сред 

децата.  

4.     Съветът настоява, на фона на една ясно очертана политика на по-

справедливо разпределение на икономическия растеж, конкретните политики 

„анти-бедност” да бъдат ориентирани в следните стратегически направления. 

(ПББ) 

 4.1.   Дейности и мерки, които ще позволят на бедните да натрупат 

продуктивни качества (обучение, квалификация), вследствие на което да бъде 

облекчен достъпа им до пазара на труда и до обществените услуги. 

Националният план за действие по заетостта през 2010 г. включва 

активна политика на пазара на труда, приоритетно насочена към следните 

целеви групи: безработни младежи до 29 г.; съкратени лица или заети при 

непълно работно време вследствие свиване на производството и 

предоставянето на услуги; хора с увреждания, неактивни лица, желаещи да 

работят, в т.ч. обезкуражени лица. 

 4.2.     Разкриване на нови възможности за социално включване чрез 

изграждането на умения и формирането на предпоставки за активно участие на 

бедните в този процес като насърчаването на инициативи за самопомощ, 

социално финансиране в подкрепа на самостоятелната заетост и др. 

Приета е Национална програма за „Насърчаване на 

предприемачеството на безработните лица” на основание чл. 47 от Закона 

за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), която следва по-активно да заработи и 

да улеснява на практика достъпа до социално финансиране. 
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 4.3.    Повишаването на гъвкавостта на пазара на труда изисква в 

адекватна степен да се развият системите за сигурност, да се изградят мостове 

между различните обществени сфери и статуса на заетост като по този начин 

местните пазари на труда се отворят също към безработните и бедните. 

Българска “пътека” за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност 

на пазара на труда (2009-2011 г.) е приета от Министерски съвет на 

Република  България на 25.06.2009 г.  

 4.4.     Въвеждането на минимални социални стандарти и по-

конкретно въвеждане на адекватни нива на защита и на гарантиран минимален 

доход. 

В проекта на Национална програма за реформи (2011-2015 г.), в 

изпълнение на Стратегия “Европа 2020" са включени следните приоритети: 

- Активно включване на пазара на труда на безработните лица от 

уязвими групи: хора с увреждания, лица, получаващи социални помощи, 

безработни лица от уязвими етнически групи и др. с цел намаляване на 

бедността сред безработните лица от уязвими групи;  

- Подкрепа на възрастните хора чрез осигуряване на достоен живот 

след пенсиониране и услуги за дългосрочна грижа с цел намаляване на 

бедността сред възрастните хора;  

- Осигуряване на адекватна подкрепа за работещите бедни с цел 

намаляване на бедността сред заетите лица; 

- Осигуряване на подходящи жилищни условия на уязвими рискови 

групи и намаляване на бездомността с цел социално включване на 

бездомните лица. 

5.   Съветът отчита, че е необходима политическа воля, както и постигане 

на нов обществен консенсус по отношение на солидарността и справедливостта 

между поколенията и различните социални слоеве. (ПББ) 
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Правителството подписа на 01.11.2010 г. със социалните партньори 

Национално споразумение за нова стратегия за финансова стабилизация и 

усъвършенстване на пенсионното законодателство. 

6.   ИСС счита, че достойното заплащане следва да се разглежда не само и 

единствено с икономическите параметри на индивидуалните постижения и 

обществения напредък, а и с характера и условията на труд, с обективно 

съществуващите в страната потребителски, жизнени и социални стандарти.   

Минималната работна заплата (МРЗ) като съвкупност на икономическа и 

социална функция следва да се определя на базата на социален диалог като се 

вземат предвид динамиката на линията на бедност и средната работна заплата. 

(ПББ) 

Досега размерът на МРЗ се консултира със социалните партньори в 

НСТС. В проекта на Националната програма за реформи (2011-2015) има 

подобни текстове, които насочват към тази идея. Остава те да бъдат 

реализирани на практика. 

7.   Съветът счита за целесъобразно да се договарят и следват браншови 

минимални стандарти по заплащане на труда. Перспективата за браншова 

еднородност или поне сходимост на заплатите,  е средство за задържане на 

обучения персонал и за връщане на българите, които сега използват 

квалификацията си извън страната. Само на браншово равнище е възможно 

обективно и непреднамерено съпоставяне на разходите за чуждестранни 

работници с ресурса за повишаване заплащането на наличния кадрови състав. 

(ПББ) 

През 2010 г. МТСП разпростря действието на 4 браншови колективни 

трудови договора, с които се гарантира социална защита на работещите в 

следните отрасли: „Дървообработваща и мебелна индустрия”; сектора на 

“ВиК”, “Пивоварната и целулозната промишлености”. Синдикатите 

заявиха готовност за разпростиране на договора и в сферата на минната 

промишленост. 
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8.  ИСС счита за необходимо да се предприемат мерки, защитаващи и 

стимулиращи доходите на равнище домакинство, т.е. имащи компенсаторен 

характер по отношение разпределението на доходите между издържащите и 

издържаните лица. (ПББ) 

Инструменти на политиките по заетостта за 2010 г. в това 

направление са: 

- Национален план за действие по заетостта 2010; 

- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на МТСП;                         

- През 2010 г. стартира процедура на МТСП за проектно финансиране за 109 

общини по проблемите на социалното включване. 

9.     Борбата срещу бедността и социалното изключване следва да търси 

широка обществена подкрепа. Необходима е споделена отговорност между 

държавните институции, социалните партньори и неправителствения сектор. По 

този начин социалната политика действително се превръща в продуктивен 

фактор. (ПББ) 

През месец септември 2010 г. бяха постигнати споразумения между 

синдикати и работодатели за увеличение на минималните осигурителни 

прагове за 2011 г. за 30 икономически сектора. За останалите сектори 

предстои да се приеме решение за нарастване на минималния осигурителен 

доход. 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: СЕМЕЙСТВОТО И ДОБРОТО 

РОДИТЕЛСТВО  

Социалните и икономически въпроси, свързани с раждаемостта, грижите 

за децата и подпомагането на семействата, намират отражение в редица 

становища, анализи и препоръки на ИСС. Сред тях са становищата по 

“Проблемите на демографското развитие и предизвикателствата пред 

демографската политика на България”, по “Проекта на Националната програма 
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за реформи на Република България (2006-2009 г.)”, „Политиката по доходите – 

основно средство за подобряване качеството на живот и фактор за намаляване на 

бедността в България” и др..  

Най-задълбочено тези проблеми са разгледани в становището на ИСС 

“Семейството, доброто родителство и равните възможности между половете”. С 

него Съветът постави началото на открита дискусия за политиката по 

семейството, доброто родителство и грижите за децата. Тези проблеми са 

обобщени и в становището „Социално осигуряване и социална закрила”. 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИСС 

1.   Позиция на ИСС е, че политиката на България по отношение на 

семейството, отговорното родителство и децата трябва да бъде национален 

приоритет за десетилетия напред. Съветът настоява за разработване и 

реализиране на качествена комплексна стратегия за държавна политика към 

семейството, децата и доброто родителство. (СДРРВ; СОСЗ) 

Националната стратегия за детето (2008-2018 г.), приета от Народното 

събрание през 2008 г. определя приоритетните направления и действия за 

подобряване на благосъстоянието на децата в България през следващите 

десет години. Ежегодно се приема Национална програма за закрила на 

детето, която регламентира задълженията на всички държавни институции, 

ангажирани в изпълнението на дейностите, осигуряващи спазване и 

закрила на правата на децата в България в съответствие с техния най-

добър интерес.  

Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата 

в Република България”, приета от Министерския съвет от 24.02.2010 г. 

предвижда мерки за постигане на реална деинституционализация на 

грижата за деца и за първи път поставя ясно измерима цел – закриване на 

всички институции за деца в следващите 15 години.  За постигането на 
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целите на Визията Министерски съвет през месец октомври 2010 г. прие 

План за действие, който предвижда да бъдат реализирани в рамките на 10 

години следните пет проекта: 

• „Да не изоставяме нито едно дете” – насочен към 

деинституционализацията на деца с увреждания; 

• „Шанс за щастливо бъдеще” – насочен към деинституционализация 

на децата от домовете за медико-социални грижи за деца; 

• „Живот в общността” – насочен към деинституционализация на 

децата от домовете за деца, лишени от родителски грижи; 

• „Приеми ме” – насочен към развитието на приемната грижа; 

• „Проект за кариерно развитие на социалните работници”. 

В тази връзка, Министерството на здравеопазването представи на 

01.11.2010 г. „Концепция за деинституционализация на децата от домовете 

за медико-социални грижи”, с която си постави за цел да бъде прекратена 

практиката за отглеждане на деца в специализирани институции. 

Краткосрочните цели на концепцията предвиждат разработване и 

реализиране на проекти за осигуряване на интегрирани здравно-социални 

услуги. 

2.   Съветът настоява за насърчаване и подпомагане на отговорното 

родителство и гарантиране подкрепата за децата на държавно ниво чрез: детски 

надбавки за всяко дете без подоходен тест; осигуряване на достъп на всяко дете 

до детски градини и ясли; нови социални услуги за отглеждане на деца;  равен 

достъп до здравеопазване; равен достъп до образование и въвеждане в учебните 

заведения на целодневно обучение на ученици; насърчаване на талантливи деца. 

(СДРРВ; СОСЗ) 

В Националния план за действие за социално включване, като част от 

Националния стратегически доклад на Република България по социална 
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закрила и социално включване (2008-2010 г.), се акцентира на мерки за 

осигуряване на равен достъп до услуги, с цел превенция на социалното 

изключване и преодоляване на последиците от него. 

Министерският съвет прие през 2010 г. програма за прилагане на 

мерки за закрила на деца с изявени дарби и "Рамкова програма за 

интегриране на ромите в българското общество (2010-2020 г.) " . 

В проекта на "Национална програма за реформи (2011-2015 г.)", в 

изпълнение на Стратегия “Европа 2020" е включен като приоритет 

осигуряването на комплексна подкрепа на децата и семействата (от 

раждането на детето до завършване на училище) с цел намаляване на 

бедността и ограничаване на социалното изключване сред децата.  

3.   ИСС препоръчва да се стимулира провеждането на фирмени семейни 

политики, насочени към подкрепа на кариерата на родителите на работното 

място. Това включва гъвкаво работно време, дистанционна работа, родителски 

отпуск, подкрепа за децата, услуги за родители и семейства. Специално място се 

обръща на ролята на работодателите в разработването и осъществяването на 

комплекс от политики, насочени към съвместяването на професионалния, 

личния и семейния живот. (СДРРВ; СОСЗ; КСО) 

Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода (2009-

2013 г.) и План за нейното изпълнение (2009-2010 г.) са приети от 

Министерския съвет на 25.11.2009 г. Стратегията е документ, чрез който 

правителството представя своята визия и приоритети за насърчаване на 

корпоративната социална отговорност и създаване на благоприятна среда 

за развитие и прилагане на социално отговорни практики.  

4.  В областта на социалното подпомагане ИСС настоява за осигуряване на 

всестранна защита на семейството и децата от икономически, социални и 

криминални рискове с целенасочени мерки за своевременна интеграция на деца, 

изпаднали в рискови условия и злоупотреба с родителство. Предлага 
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прецизиране на критериите за настаняване на деца за отглеждане в 

специализирани социални заведения при живи родители. (СДРРВ; СОСЗ) 

Наред с приетата от Правителството Национална стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в Република България”, през 2010 г. 

Министерството на труда и социалната политика стартира и работа по 

цялостна промяна на законодателството в областта на политиките за децата 

и семейството. Сформираната със заповед на министъра на труда и 

социалната политика работна група направи анализ и оценка на 

съществуващите законодателство и практики. На базата на този анализ се 

разработва проект на законодателни промени, във фокуса на които да бъде 

подкрепата на семейството за превенция на рисковете. Концепцията за 

новата нормативна уредба предвижда подкрепата на децата задължително 

да включва и подкрепата на семейството, като се извежда принципа за 

отговорното родителство. 

5.  Мерките, предлагани от ИСС в областта на здравеопазването, са 

насочени към намаляването на абортите и детската смъртност и на тази основа 

увеличаване на раждаемостта. Необходимо е да бъдат разработени 

индивидуални програми за оказване на специализирани медицински грижи за 

децата съобразно тяхното състояние и потребности, както и да се насърчават 

неправителствените организации в грижите за децата, да се осигурят по-добра 

превенция, промоция и профилактика на здравето на децата. (СДРРВ; ПДР) 

В Националната здравна стратегия (2008–2013 г.) на 

Министерството на здравеопазването са заложени цели насочени към 

подобряване на репродуктивното здраве, подобряване грижите за 

бременните жени, подобряване на майчиното здраве  и здравето на децата.  

 

6.      Съветът предлага да се повиши степента на образованост и 

равноправното интегриране в обществото на общностите и децата от улицата, 
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сираците, болните, децата с умствени и физически увреждания, които са обект 

на дискриминация. Трябва да се разработят и прилагат програми за ликвидиране 

на социалното неравенство между децата – с акценти върху образователната 

политика и здравеопазването, както и да се прилага ефективна система за 

социално подпомагане. (СДРРВ) 

Националният план за действие за социално включване от 2008 г., 

като част от Националния стратегически доклад на Република България по 

социална закрила и социално включване (2008-2010 г.) акцентира на 

ключови цели като социалното включване на най-уязвимите етнически 

малцинства и създаване на извънкласни форми на здравно образование и 

спорт.  

През месец декември 2007 г. беше приета Стратегия за осигуряване на 

равни възможности на хората с увреждания (2008– 2015 г.). В нея са 

очертани конкретните мерки, които е необходимо да се осъществят, за да се 

премахнат всички бариери пред социалното включване и равноправната 

интеграцията на хората с увреждания.  

7.     ИСС счита, че подобряване на положението на семействата и на 

децата може да се постигне в известна степен и с подобряване на общественото 

здравеопазване. Трябва да се оптимизира неговата структура, за да отговаря на 

актуалните нужди. Ефективните превантивни  мерки за справяне със 

затлъстяването, тютюнопушенето, алкохолизма и психичните заболявания 

следва да повлияят положително върху здравословното състояние, върху 

работната продуктивност, подобряването на  социалния статус на хората и 

намаляването на разходите за здравеопазване. (СДРРВ; ЗЗ) 

Министерство на здравеопазването изготви Национална програма за 

ограничаване на тютюнопушенето в Република България (2007-2010 г.), 

която има за цел да ограничи тютюнопушенето чрез прилагането на 

законодателни, административни и обществени мерки, особено сред 

подрастващите. 
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В Националната здравна стратегия (2008-2013 г.) се предвижда 

разширяване на възможностите за обхващане на децата и младите хора във 

форми за съвременно здравно образование, с цел изграждане на знания, 

умения и нагласи, необходими през целия живот.  

През 2008 год. е изготвена Наредба № 26 на Министерството на 

здравеопазването, която прецизира здравните изисквания към дейността на 

детските кухни и ясли.  

С публикуването на Наредба №  37 от 2009 г. Министерството на 

здравеопазването въведе политиките на ЕС за намаляване на наднорменото 

тегло и затлъстяването при децата, като гаранция за балансирано им 

хранене. 

През септември 2010 г. е предложен проект за Наредба за храненето на 

децата в детските заведения.  

 

 

 

(П) 

Проф. д-р Лалко Дулевски 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ АБРЕВИАТУРИ НА ПРИЕТИТЕ 

СТАНОВИЩА, АНАЛИЗИ И РЕЗОЛЮЦИИ НА ИСС  

 

1. АДОУ – Анализ на данъчните и осигурителните условия в Република 
България (анализ) 

2. АМПТ –Антикризисни мерки на пазара на труда – опитът на страни-членки на 
ЕС (анализ) 

3.АПЗО - Актуални проблеми на здравното осигуряване (становище) 
 

4. АПНЗС – Актуализиранят проект на „Национална здравна стратегия 2008 – 

2013” (резолюция) 
 

5. АППМАППТ – Анализ на програмите, проектите и мерките за активната 
политика на пазара на труда в Националния план за действие по заетостта 2009 

г., включително Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект 
„Красива България” и Социалноинвестиционния фонд в Република България 
(анализ) 

6. АПППТ – „Актуални проблеми и политики на пазара на труда” (становище) 

7. БИ – „Българската икономика в условията на глобална финансова и 

икономическа криза – проблеми, предизвикателства и възможности” 

(становище) 

8. БИ-Е2020 – „Стратегически приоритети на българската икономика в 

контекста на Стратегия „Европа 2020” (становище) 

9. ДЕСХ – „Национален доклад на правителството на Република България по 

приложението на Европейската социална харта (ревизирана) за периода от 1 

януари 2001 г. – 31 декември 2002 г.” (становище) 
 

10. ДОДФА – Данъчното облагане на доходите на физическите лица (анализ) 
 

11. ДСЗСВ – „Национален доклад на Република България по стратегиите за 
социална закрила и социално включване 2008 – 2010 година” (становище) 
 

12. ЗБУТ – Здравословни и безопасни условия на труд – социално-икономически 

проблеми (становище) 
 

13. ЗЗ – „Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (№ 754-

01-50, внесен от група народни представители)” (становище) 
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14. ЗИДКСО – „Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за 
социално осигуряване” (№ 554-01-47, внесен от група народни представители) 

(становище) 

15. ЗОИ – „Проект на Закон за отнемане в полза на държавата  на имущество, 

придобито от престъпна или друга незаконна дейност” (становище) 
 

16. ЗР – „Здравната реформа” (становище) 
 

17. КМОТ – Приложението на конвенциите и препоръките на МОТ в България 
(анализ) 

18. КСО – „Корпоративната социална отговорност – някои подходи и добри 

практики” (анализ) 

19. ЛС - Лисабонската стратегия на Европейския съюз и политиката на 
Република България за постигане на конкурентноспособна и просперираща 
икономика (становище) 

20. ЛЦЗ – „Влиянието на кризата за постигането на лисабонските цели по 

заетостта” (анализ) 

21. МППЗП – Мерки за подобряване правната защита на потребителите 
(становище) 

22. НАППБС – „Възможности за намаляване на административните пречки и 

подобряване на бизнессредата в България” (становище) 

23. НПР 2006-2009 – „Проект на Националната програма за реформи на 
република България (2006 – 2009 г.) За по-висок растеж и повече работни места” 

(становище) 
 

24. НСМИ – „Национална стратегия на Република България по миграция и 

интеграция 2008 – 2015” (становище) 
 

25. НФИ - Неформалната икономика и мерки за ограничаването й (становище) 
 

26. ОС – „Образователната система в България – проблеми и необходими 

реформи” (становище) 
 

27. ПББ – „Преодоляване на бедността в България” (анализ) 
 

28. ПБТ - Предизвикателства пред българския туризъм в процеса на европейска 
интеграция (становище) 
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29. ПБИ – „Предизвикателства пред българската икономика” (становище) 
 

30. ПД - Политиката по доходите – основно средство за подобряване качеството 

на живот и фактор за намаляване на бедността в България (становище) 
 

31. ПДР - Проблеми на демографското развитие и предизвикателства пред 

демографската политика на България (становище) 
 

32. ПЕЦШ - Последици от енергийния ценови шок и мерки за смекчаването му 

(становище) 
 

33. ПИ - Проблеми на индустрията в процеса на присъединяване на България 
към Европейския съюз (становище) 
 

34. ПНЗС – „Проект за Национална здравна стратегия 2007 – 2012 г. на 
Министерството на здравеопазването (анализ, оценка, препоръки)” (становище) 

35. ППОО - Проблеми на професионалното образование и обучение в България 
(становище) 
 

36. ППС - Проблеми на пенсионната система в България (становище) 
  

37. ПСС - Проблеми на селското стопанство при присъединяването на България 
към Европейския съюз (становище) 
 

38. ПТ – „Пазарът на труда в условията на финансова  и икономическа криза – 

предизвикателства и възможни решения” (становище) 
 

39. ПТО - Проблеми на текстила и облеклото в България (становище) 
 

40. ПЧП – Състояние и перспективи пред публично-частното партньорство 

(становище) 
 

41. РВУОС – „Разширяване на възможностите за участие в осигурителната 
система на родените преди 01.01.1960 г.” (становище) 
 

42. СДРРВ – Семейството, доброто родителство и равните възможности между 

половете (становище) 
 

43. СИДЛ – „Социалните измерения на Договора от Лисабон” (становище) 
 

44. СО – „Социалният одит – опит и перспективи за развитие” (анализ) 
 

45. СОСЗ – „Социално осигуряване и социална закрила” (становище) 
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46. ТС – Повишаване на ефективността на съдебния механизъм при решаване на 
индивидуални трудови спорове (становище) 
 

47. ФЕС – Предизвикателства при усвояването на средства от фондовете на 

Европейския съюз – финансова перспектива 2007 – 2013 г. (становище) 

 

 


