Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.
Наименование на администрацията: Министерство на труда и социалната политика
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Цели за 2010 г.

Дейности

Насърчаване
на 1. Преглед и актуализиране в рамките на
социалното партньорство
НСТС на мерките на МТСП за активизиране
и провеждане на активен
на социалната политика и възстановяване
диалог със социалните
на българската икономика до края на април.
партньори,
2. Провеждане
на
заседания
на
организираното
Националния съвет за насърчаване на
гражданско общество и
заетостта и Националния консултативен
останалите
съвет по професионална квалификация на
заинтересовани страни на
работната сила с оглед обсъждане на
всички нива на вземане
различни стратегически и оперативни
на решение
документи в областта на заетостта и
обучението на възрастни, информиране за
ПТ и др.
3. Разработване, с участието на социалните
партньори, на Стратегическа програма за
повишаване на доходите на българските
граждани в условията на криза (20102013 г.)
4. Провеждане
на
консултации
със
социалните партньори за възможностите
за увеличаване на минималната работна
заплата от 1.07.2010 г.

5.

6.

Съвместно със социалните партньори,
извършване на оценка на въздействието
на политиката на намаление на
осигурителната вноска за фонд "Пенсии"
Преразглеждане и разширяване на кръга
от въпроси, обсъждани в рамките НСТС,
във връзка с жизненото равнище.

Създаване и укрепване 1.Създаване и администриране на работата
на благоприятна среда
на Консултативен съвет по въпросите на
за осъществяване на
корпоративната
социална
отговорност
социалноотговорни
(КСО) към министъра на труда и
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4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за Индикатор за
текущо
целево
Резултат
състояние
състояние
/отчетен в края
/заложен в
началото на на 2010 г./
2010 г./
1
Проведено обсъждане в рамките на НСТС
1
по мерките на МТСП за активизиране на
социалната политика и възстановяване на
българската икономика
Подобряване на мониторинга и
изпълнението на политиката чрез
провеждане на:
15
10
- заседания на НСНЗ
2
1
- заседания на НКСПКРС
40
27
- обсъждане на документи

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната
цел / под 50 %/
Напълно постигната цел /100 %/

Задоволително постигната цел

Прието решение на МС за приемане на
Стратегическата програма (СП)

1

0 Задоволително постигната цел
Забележка: Дейността на РГ по
изготвяне на СП продължава и
през 2011 г.

Прието
решение
на
НСТС
възможностите
за
увеличение
минималната
работна
заплата
01.07.2010 г.

за
на
от

1

Прието решение на НСТС за оценка
въздействието
от
политиката
намаление на осигурителната вноска
фонд "Пенсии"
Прието предложение на НСТС
преразглеждане на кръга от въпроси

на
на
за

1

0 Задоволително постигната цел
Забележка:Внесено предложение
в НСТС, но не е поставено на
заседание.
Проведени
са
консултации
със
социалните
партньори.
0 Незадоволително постигната цел

за

1

Изготвен и приет проект на Постановление
на Министерския съвет за създаване на
консултативния съвет и Правилник за
устройството
и
дейността
на

2

0 Задоволително постигната цел
Забележка: Изготвен анализ и
подготвено
предложение
на
експертно ниво
2 Напълно постигната цел /100 %/

1

практики

Равнището на
безработица през 2010 г.
да не надвиши 12%, а
след това да започне
плавно да намалява,
чрез:

социалната политика

консултативния съвет по въпросите на
КСО
Проведени
две
заседания
на
Консултативния съвет по въпросите на
КСО към министъра на труда и социалната
политика
2.Текуща координация на изпълнението на Успешно изпълнен План за изпълнение на
Стратегията за корпоративна социална Стратегията за корпоративна социална
отговорност (2009-2013 г.) и Плана за отговорност (2009-2010 г.)
изпълнение
на
Стратегията
за
корпоративна социална отговорност (20092010 г.), приети с решение на Министерски
съвет на 25 ноември 2009 г. -протокол №
46
3.Провеждане на форуми по КСО за Проведени дискусионен форум, кръгла
представяне на добри практики
маса и информационни дни
4.Насърчаване
на
разработването
и Създадена специализирана рубрика за
прилагането
на
КСО
политики
и КСО на интернет-страницата на МТСП
инициативи
5.Поддържане на информационна среда за Разработени наръчници/ методики за КСО
развитие на КСО
за публичния и за частния сектор
6.Разработване
и
прилагане
на Разработен модул за обучение на
образователни програми и методики по държавни служители по КСО
темата КСО
Провеждане на обучение за развиване на
капацитет на участниците в процеса на
прилагане на социално-отговорни практики
7.Изследване и оценка на възможностите за Проведено проучване с участието на
прилагане на КСО практики
социалните
партньори
относно
възможностите за прилагане на КСО в
предприятията с 50% държавно и
общинско участие
1.Изпълнение на активни мерки и програми,
Осигурена заетост и обучение на
включени в НПДЗ 2010 г.
безработни лица, в т.ч.:
- заетост
- обучение
2. Актуализирано Постановление № 44 за Запазване на заетостта, чрез
определяне на условията и реда за предоставяне на подкрепа за преминаване
изплащане на компенсации на работници и на непълно работно време
служители, за които е установено непълно
работно време, в икономическите сектори
"индустрия" и "услуги" Агенцията по
заетостта на първичния пазар на труда
Ограничаване нарастването на
3. Предоставяне на „нов старт” на младежи
безработицата до не повече от 11.40%
до 29 г. и на безработни над 29 г.
Не по-малко от 21% от младежите до 29 г.
да получат "нов старт"
Не по-малко от 29% от безработните да
получат "нов старт"

2

2 Напълно постигната цел /100 %/

1

1 Напълно постигната цел /100 %/

3

4 Напълно постигната цел /100 %/

1

1 Напълно постигната цел /100 %/

2

2 Напълно постигната цел /100 %/

1

1 Напълно постигната цел /100 %/

1

1 Напълно постигната цел /100 %/

1

4 Напълно постигната цел /100 %/

38 521
6 032
6 250

55 993 Напълно постигната цел/100 %/
3 675 Задоволително постигната цел
6 190 Напълно постигната цел /100 %/

11.40%

9.47% Напълно постигната цел /100 %/

21%

18,5% Задоволително постигната цел

27%

20,9% Задоволително постигната цел

2

Инвестиране в
качеството на работната
сила и подобряване
връзката на
образованието и
обучението с
потребностите на пазара
на труда, чрез:

1.Изграждане на система за определяне
потребностите
на
работодателите
от
квалифицирана работна сила
2.Обучение на заети и безработни със
средства от държавния бюджет
3.Реализиране на национални програми за
заетост и обучение и регионални програми,
насочени към групи в неравностойно
положение на пазара на труда

Разработена концепция за система

Защита на трудовите и
социалните права на
работниците и
служителите

1.Повишаване качеството на контрола по
спазване на трудовото законодателство и в
областта на безопасност и здраве при
работа, чрез засилване координацията
между отговорните институции

Ежегодно
увеличаване
броя
на
предприятията, обхванати от контрол (%)
Ежегодно увеличаване процента на
предприятията, обхванати за първи път от
контролна дейност, спрямо общия брой
проверени предприятия (%)

Подобряване условията
на труд в предприятията

1.Повишаване капацитета и прозрачността на
работата на Фонд „Условия на труд” при
финансиране и съфинансиране на проекти
и програми за подобряване условията на
труд

Подобряване на притежаваните знания и
умения за 4 600 безработни лица
Подобрен достъп до заетост и обучение на
безработни в неравнопоставено
положение на пазара на труда, в т.ч.:
- заетост за 20 000 лица;
- обучение за 2 900 лица.

Повишаване дела на проектите и
програмите за подобряване условията на
труд от бюджета на фонда (%)
Реализация на проекти и програми за
подобряване условията на труд (брой
проекти)
2. Създаване на координационен механизъм Разработени Правила за осигуряване на
координация
и
сътрудничество
при
между МТСП и МЗ по отношение на
разработването
и
прилагането
на
политиката по безопасност и здраве при
политиката в областта на БЗР, вкл. и чрез
работа и контрола върху службите по
изграден
координационен
механизъм
трудова медицина
между ИА „ГИТ” и РИОКОЗ
3.Разработване на Наредба за формата, Утвърдена наредба
съдържанието, реда и начина за подаване
и съхраняване на декларацията по чл. 15,
ал. 1 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд

1

6 032

1 Напълно постигната цел /100 %/

3 675 Задоволително постигната цел

По програми и Напълно постигната цел/100 %/
мерки за
заетост работа
20 000
са започнали
2 900 - 28 414 жени;
- 9 567 лица до
29-год.
възраст;
- 1 548 лица с
увреждания.
- в регионални
програми за
заетост са
включени
1 288 лица
Обучени са
3 675 лица.
6%
12% Напълно постигната цел/100 %/
5%

67%

-3% Незадоволително постигната цел
В
резултат
на
Забележка:
социално-икономическите
условия в страната през 2010 г.
се наблюдава намаляване с 3%
процента
на
предприятията,
обхванати за първи път от
контролна дейност
45% Задоволително постигната цел

41

34 Задоволително постигната цел

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

1

1 Напълно постигната цел (100%)

3

Повишаване
разполагаемите доходи
на работниците и
служителите, при
наличието на фискална
възможност
Реформиране на
пенсионната система с
цел осигуряване на
дългосрочна финансова
устойчивост и
адекватност на пенсиите

Повишаване на
социалната сигурност на
нискодоходните групи от
населението чрез
въвеждане на механизми
за обвързване на някои
минимални плащания с
размера на официалната
линия на бедност

По-добро управление на
политиката за социално
включване

1. Одобрен проект на постановление за
увеличение на МРЗ
2. Изготвяне на анализи на покупателна
способност на доходите на домакинствата

Увеличена МРЗ

1

0 Незадоволително постигната цел

Изготвени 3 анализа на покупателна
способност на доходите на домакинствата

3

3 Напълно постигната цел (100%)

1.Увеличаване на минималния осигурителен
доход на самоосигуряващите се лица от
260 на 420 лв.
2. Въвеждане в нормативната уредба на
добавка за старост към пенсиите на лицата
над 75-годишна възраст, диференцирана
съгласно размера на пенсията

Увеличен минимален осигурителен доход
на самоосигуряващите се лица от 260 на
420 лв.
Въведена в нормативната уредба добавка
за старост към пенсиите на лицата над 75годишна
възраст,
диференцирана
съгласно размера на пенсията

420

420 Напълно постигната цел (100%)

3. Повишаване на добавката към пенсията на
преживелия съпруг-пенсионер от 20 на 40
на сто от пенсията на починалия.

Повишена добавка към пенсията на
преживелия съпруг-пенсионер от 20 на 25
на сто от пенсията на починалия през 2010
г.

25%

4. Разширяване обхвата на осигурените лица
и създаване на фонд за пенсиониране на
земеделските производители

Проучен опит на страни-членки на ЕС и
практиката за създаване на фонд за
пенсиониране
на
земеделските
производители
със
средства
от
специализираните програми на ЕС
Проведени проучвания и анализи
Информационни обзори за жизненото
равнище на „работещите бедни”.

1

0 Незадоволително постигната цел
Забележка: Добавката за старост
към пенсиите на лицата над 75 г.
възраст е отменена - ДВ, бр. 100
от 2010г.
0% Незадоволително постигната цел
Повишението
на
Забележка:
добавката към пенсията на
преживелия съпруг-пенсионер от
20 на 25 на сто от пенсията на
починалия е отложено за 2012 г.
0 Незадоволително постигната цел

3
2

3 Напълно постигната цел (100%)
2 Напълно постигната цел (100%)

1

1 Напълно постигната цел (100%)

1

1 Напълно постигната цел (100%)

1

15

1 Напълно постигната цел(100%)
Забележка:
Разработени
са
предложения (по отношение на
МРЗ), които са обсъдени в
рамките на РГ. Предоставени са
становища от соц.партньори,
очаква се решение на РГ
56 Напълно постигната цел /100%/

5

5 Напълно постигната цел /100%/

1
1

1 Напълно постигната цел /100%/
1 Напълно постигната цел /100%/

1. Провеждане на проучвания и анализи
2. Разработване на информационни обзори
за жизненото равнище на „работещите
бедни”.
3. Изготвяне на проектно предложение за
Разработка на проектно предложение
справяне с проблема „работещи бедни”
4. Организиране и провеждане на кръгла Проведена кръгла маса
маса с участието на социалните партньори,
НПО, и представители на бедни общини по
проблемите на „работещите бедни”
5. Изготвяне на предложение за обвързаност Разработено предложение
на минимално плащане с размера на
официалната линия на бедност

1.Провеждане на Европейската година на
борба с бедността и социалното
изключване - 2010

Организирани кръгли маси, дебати,
семинари, конференции на национално и
местно ниво
Проведени фестивали, състезания и
конкурси
Проведени информационни кампании
Извършено изследване и анализ на

1

4

Осигуряване на
устойчивост, качество и
достъпност на
социалните услуги

въпросите за бедността
Разработени местни планове за борба с
бедността и социалното изключване
Брой лица, включени в дейности по ЕГ като
преки участници
2.Стимулиране на социалното
Изготвено проектно предложение и
предприемачество чрез изграждане на
създаване на модел на социална
мрежа от услуги свързани с реализиране на икономика
подкрепяща социална среда, борба с
бедността и условия за социално
включване
3. Активно участие на България в Изготвен отчет за изпълнението на
Европейския
Отворен
метод
на Националния стратегически доклад по
координация по социална закрила и социална закрила и социално включване
социално включване чрез подготовка и 2008-2010 г.
приемане на Национален стратегически
доклад по социална закрила и социално
включване,
включващ
стратегии
по
социално включване, пенсии и здравна и
дългосрочна грижа
4.
Активно
включване
на
всички Проведени заседания на Националния
заинтересовани страни (министерства, съвет по въпросите на социалното
агенции,
местна
власт,
социални включване към Министерския съвет
партньори, неправителствения сектор и др.)
в управлението на политиката по социално
включване - формулиране, изпълнение,
мониторинг и оценка
1.Насочване на социалните услуги към Увеличаване капацитета (броя места) на
преодоляване на социалната изолация на социалните услуги в общността
най-уязвимите групи – възрастни, самотни Разработени регионални стратегии и
хора, хора с увреждания, деца в риск
планове за развитие на социални услуги
Увеличение броя на разкритите социални
услуги спрямо 2009 г.
Разработване на цялостна концепция за
деинституционализация на социалните
услуги за деца
Увеличаване капацитета (броя на места)
на социалните услуги в общността за деца
2.Приоритетно развитие на мрежа от Увеличаване броя на проектите за
достъпни социални услуги – обществени разкриване на услуги обществени
трапезарии
в
отговор
на
базови трапезарии
потребности от храна и грижа, особено на
хората
в
планинските,
малките
и
отдалечени
от
областните
центрове
населени места
3. Приоритетно развитие на мрежа от Увеличаване броя на разкритите услуги за
социални
услуги
за
създаване
на създаване на възможности за съчетаване
възможности
за
съчетаване
на на родителството с професионалната
родителството
с
професионалната реализация

14

28 Напълно постигната цел /100%/

1000

Над 4000 Напълно постигната цел /100%/

1

1 Напълно постигната цел (100%)

1

0 Незадоволително постигната цел
Забележка: поради отпадането
на
необходимостта
от
докладване
през
2010
г.
(реформа
на
европейския
Отворен метод на координация)

2

1 Задоволително постигната цел

7793

9228 Напълно постигната цел/100%/

10

28 Напълно постигната цел /100%/

197

109 Незадоволително постигната цел

1

1 Напълно постигната цел /100%/

7793

9228 Напълно постигната цел/100%/

140

138 Напълно постигната цел/100%/

252

393 Напълно постигната цел/100%/

5

реализация на младите хора
Приоритетно развитие на мрежа
социални услуги за преодоляване
социалните рискове пред здравното
образователно развитие на децата и
ограничаване на детската бедност
България
1.Предоставяне на социални помощи:

4.

Оптимизиране на
системата за социално
подпомагане с цел
ограничаване на
рисковете от социално
изключване,
включително
предприемане на мерки
за оптимизиране
сроковете на социално
подпомагане на
безработните лица в
трудоспособна възраст и
насочване на
реализираните икономии
към действително
нуждаещите се групи –
възрастни самотни хора
и лица с увреждания

от
на
и
за
в

2.Предоставяне на целеви помощи за
отопление

Създаване на условия за 1.Разработване
и
утвърждаване
на
подобряване качеството
координационен
механизъм
за
на живот на децата,
взаимодействие между органите за закрила
ефективното
на детето
упражняване на техните 2. Изготвяне на ежегодни доклади с анализ
права и пълноценно
на
постигнатите
резултати
спрямо
личностно развитие в
заложените
цели
в
едногодишните
съответствие с
програми за закрила на детето
Националната стратегия 3.
Наблюдение
на
изпълнението
на
за детето 2008-2018 г
Националната стратегия за детето и
годишните програми към нея по отношение
на заложените цели, мерки и очаквани
резултати

Увеличаване броя на разкритите услуги за
преодоляване на социалните рискове пред
здравното и образователно развитие на
децата и за ограничаване на детската
бедност

252

месечни помощи (средно на месец)
еднократни помощи (общо)
целеви помощи за наем (средно на месец)
помощи за хора с увреждания по Закона за
социално подпомагане (общо)

62 600
10000
390
170 000

44 342
6400
201
57 000

други помощи по Закона за социално
подпомагане (общо)
помощи за диагностика и лечение за
социално слаби лица (общо)
Предоставяне на целеви помощи за
отопление за сезон 2010/2011 г.

20 000

8060

2

330 000

Разработен и утвърден координационен
механизъм

1

Утвърден от МС едногодишен доклад и
програма за закрила на детето

1

Предоставени помощи (средно на месец)
за превенция на изоставянето
Предоставени помощи (средно на месец)
за реинтеграция
Предоставени помощи (средно на месец)
за настаняване на дете в семейства на
роднини или близки
Предоставени помощи (средно на месец)
за настаняване на дете в приемно
семейство
4. Насърчаване на отговорното родителство Намаляване на броя на изоставените деца

1

500

393 Напълно постигната цел/100%/

1

Задоволително изпълнена цел
Задоволително изпълнена цел
Задоволително изпълнена цел
Незадоволително изпълнена цел
Забележка: отчетната стойност е
до отпадане на помощта, в сила
от 09.04.2010 г.
Задоволително изпълнена цел

866 Напълно постигната цел/100 %/
206 452 Задоволително изпълнена цел
Забележка:Отчетна стойност е
по-ниска в следствие приетите
изменения в НАРЕДБА № РД-075 от 16.05.2008 г. за условията и
реда за отпускане на целева
помощ за отопление в сила от
01.07.2010 г.
1 Напълно постигната цел/100%/

1 Напълно постигната цел/100%/

200

67 Незадоволително постигната цел

100

21 Незадоволително постигната цел

3650

3953 Напълно постигната цел /100%/

350

348 Напълно постигната цел /100%/

6 950

2

n/a

n/a

Отчетната стойност се отнася за помощта за безплатно пътуване с автобусен транспорт за многодетни майки и обхваща периода до промяната в ППЗСП – 09.04.2010 г. След тази дата помощта се изплаща по реда на ЗСПД
Очаква се обобщената информация към 31.12.2010 г. за броя на децата в институции да бъде налична в Държавната агенция за закрила на детето до края на месец февруари 2011 г.

6

чрез създаване на работеща мрежа от
услуги за семейна подкрепа, за бъдещи
родители, за родители на деца с
увреждания

5.Оптимизиране размера на помощите за
деца с увреждания съобразно
възможностите на държавния бюджет

Ускоряване на
1. Координиране участието на Република
социалната интеграция и
България в инициативата „Десетилетие на
подобряване на
ромското включване 2005-2015 г.”.
икономическото и
2.
Мониторинг
на
изпълнението
на
социалното положение
Националния план за действие по
на ромите
инициативата в направленията: заетост,
жилищни
условия,
образование,
здравеопазване,
култура
и
антидискриминация.
Преодоляване на
1.Актуализиране
и
изпълнение
на
негативните
Националната стратегия за демографско
демографски тенденции
развитие 2006-2010 г. в съответствие с
и ограничаване на
четирите
основни
приоритета:
дискриминацията
Подобряване на демографския баланс и
забавяне темповете на намаляване броя на
населението; Осигуряване на високо
качество на човешки капитал; Повишаване
на раждаемостта; Намаляване на общата
смъртност, вкл. детската, майчината и
преждевременната
смъртност
сред
мъжете; Удължаване на живота в добро
здраве

спрямо 2009 г. с 10%, като до 2013 г. броят
на изоставените деца намалее с 40%
Увеличение броя на разкритите услуги за
превенция на рисковете за децата спрямо
2009 г.
Увеличение на капацитета (броя места) на
социалните услуги за превенция на
рисковете за децата спрямо 2009 г.
Размер
на
месечната
добавка
за
отглеждане на дете с трайно увреждане до
навършване 20-годишна възраст – 70% от
МРЗ за 2010 г.
Изплатени месечни добавки за социална
интеграция на семействата на деца с
увреждания за 20 000 деца средно на
месец.
Изграден механизъм за координиране на
участието на България в инициативата.
Разработен годишен индикативен план
Разработен годишен индикативен план
Разработен
годишен
доклад
за
изпълнение на Националния план за
действие по инициативата, вкл. отчетени
дейностите по годишния индикативен план
Население
Жени
Мъже
Естествен прираст
Нетна миграция
Коефициент на възрастова зависимост (%)
Раждания
Умирания
Мъже
Жени
Раждаемост
Смъртност
Детска смъртност
Жени на възраст 15-49
Тотален коефициент на плодовитост
Възраст на майката при раждане
Средна продължителност на живота, вкл.:
Мъже
Жени
Налична система от индикатори за
мониторинг на Национална стратегия за
демографско развитие на Република
България (2006-2020 г.)

252

393 Напълно постигната цел /100%/

7793

9228 Напълно постигната цел/100%/

70%

70% Напълно постигната цел /100%/

20 000

20144 Напълно постигната цел /100%/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

1
1
1

1 Напълно постигната цел/100 %/
1 Напълно постигната цел/100 %/
1 Напълно постигната цел/100 %/

7 528 103
3 888 624
3 639 479
-5.06
2.1%
45.42
72 757
110 937
57 838
53 099
9.64
14.7
8.79
1 774 752
1.43
26.4
73.57
70.09
77.05
1

7 563 710
3 904 399
3 659 311
-3.5
2.1%
45.1
80 956
108 068
56 849
51 219
10.7
14.2
9.0
1 790 090
1.57
25.6
73.5%
69.9
77.1
1

Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел 100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/
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2.Идентифициране
на
областите
за
въздействие
върху
последиците
от
застаряване на населението и предлагане
на комплекс от мерки във връзка със
застаряването на населението.

Целенасочено
инвестиране и
предоставяне на
финансова подкрепа на
семействата и децата
съгласно Закона за
семейни помощи за деца

Функциониращ Национален механизъм за
координация на демографската политика
Разработен план за изпълнение на
Националната стратегия за демографско
развитие
Разработен годишен мониторингов отчет
за
изпълнението
на
Националната
стратегия за демографско развитие на
Република България (2006-2020 г.) за 2009
г.
Проведени
годишни
национални
интердисциплинарни
проучвания
и
анализи по основните тенденции на
демографското развитие и в областта на
равните възможности
Създадена и поддържана на база данни за
основните
демографски
процеси
и
социални неравенства на базата на
приетата от МС Система от показатели за
мониторинг и отчитане на изпълнението на
Националната стратегия за демографско
развитие на Р България 2006-2020 г. и на
годишните планове към нея
Разработена Национална концепция за
“активно стареене” като платформа за
предприемане на интегрирани мерки.

3. Разработване на Национална концепция за
насърчаване на активния живот на
възрастните хора (“active ageing”) в
съответствие с новото разбиране за
процеса на застаряване на населението
като удължаване на активния живот на
хората и използване на потенциала и
ресурса на застаряващото население
1. Предоставяне на материална подкрепа на Предоставени еднократни помощи при
раждане на дете за общо 77 000 деца
семействата с деца съобразно Закона за
семейните помощи за деца

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

77 000

Предоставени 25 000 месечни помощи за
отглеждане на дете до 1 година средно
месечно

25 000

Предоставени 878 600 месечни помощи за
деца до навършване на 20 годишна
възраст средно месечно

878 600

Предоставени общо 20 000 еднократни
помощи при бременност

20 000

Общо 36 000 деца, получили целеви
помощи за ученици

36 000

72 226 Задоволително постигната цел
Забележка: Изпълнението на
дейността е в пряка зависимост
от демографските показатели
23 201 Задоволително постигната цел
Забележка: Изпълнението на
дейността е в пряка зависимост
от демографските показатели
839 698 Задоволително постигната цел
Забележка: Изпълнението на
дейността е в пряка зависимост
от демографските показатели
17 639 Задоволително постигната цел
Забележка: Изпълнението на
дейността е в пряка зависимост
от демографските показатели
42 399 Напълно постигната цел/100 %/
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Предоставени общо 4 500 еднократни
парични помощи за отглеждане на
близнаци до навършване на 1 година

Интегриране на хората с 1.Стартиране реализацията на проект за
увреждания във всички
изграждане
на
функционираща
области на обществения
информационна база данни (регистър) за
живот
хората с увреждания, която да стартира
през 2012 г.
2. Осигуряване на социално-икономическа
защита на хората с увреждания

3. Финансиране на мероприятия за
рехабилитация и социална интеграция, в
които са включени хора с увреждания
4. Финансиране на проекти за адаптиране
на обекти с международно, национално и
регионално значение за хора с увреждания
5. Осъществяване на интегрирани действия и
проверки по отношение на изпълнението на
политиката за хората с увреждания

Предоставени общо 16 000 еднократни
парични помощи за отглеждане на дете до
навършване на 1 година от майка
студентка
Стартиране
реализация
проект
за
изграждане
на
функционираща
информационна база данни (регистър) за
хората с увреждания, която да стартира
през 2012 г.
Изплатени месечни добавки за социална
интеграция на лица с увреждания (средно
на месец)
Изплащане на средства на хора с
увреждания за:
- целеви помощи за жестомимични услуги
- придружители на слепи хора
- придружители на трудно-подвижни лица
- целеви помощи за лица с интелектуални
затруднения*(въведени през 2010 г.)
Възстановяване на 30% от внесените
осигурителни вноски за работодатели на
лица с хора с увреждания - брой
работодатели
Изплатени на хората с увреждания целеви
помощи за съвременни медицински
изделия, помощни средства,
приспособления и съоръжения съобразно
възможностите на държавния бюджет (лв.)
Разработен и утвърден механизъм за
контрол при предоставянето на МИПСПС

Брой лица с увреждания, включени в
мероприятия за рехабилитация и социална
интеграция
Брой адаптирани обекти с международно,
национално и регионално значение
Брой извършени проверки на организации
спрямо общия брой, подлежащи на такъв
Брой извършени проверки на търговци на
медицински изделия и помощни средства,

4 500

16 000

2 056 Задоволително постигната цел
Забележка: Изпълнението на
дейността е в пряка зависимост
от демографските показатели
20 144 Напълно постигната цел/100 %/

1

1 Напълно постигната цел /100%/

326 160

477 776 Напълно постигната цел /100%/

4 700
11 933
19 078

3700
22 489
18 304
3 000

Задоволително постигната цел
Напълно постигната цел /100%/
Задоволително постигната цел
Напълно постигната цел /100%/

70

73 Напълно постигната цел (100%)

30 739 440

37 552 299 Напълно постигната цел /100%/

1

4 000

25

0 Незадоволително постигната цел
Забележка: НЗОК отказва да
поеме тази дейност. В тази
връзка, МТСП продължава да
търси решения на въпросите,
засягащи МИПСПС за хората с
увреждания
3600 Задоволително постигната цел

11 Незадоволително постигната цел

100

100 Напълно постигната цел (100%)

180

200 Напълно постигната цел (100%)
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6. Разширяване възможностите за трудова
заетост на хората с увреждания в
интегрирана и в специализирана работна
среда

7. Финансиране на проекти за технологично
обновяване на специализирани
предприятия и кооперации на хора с
увреждания
8. Изготвяне на годишен доклад по
изпълнението на Плана за действие за
осигуряване на равни възможности на
хората с увреждания 2008 – 2009 г.
9. Изготвяне на План за действие за
осигуряване на равни възможности за
хората с увреждания 2010 – 2011 г.

10. Извършване на преглед на нормативната
уредба в областта на хората с увреждания
съобразно изискванията на Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания
11. Разработване на Правилник за прилагане
на Закон за интеграция на хората с
увреждания

Координиране на
изпълнението на
международните
ангажименти на
Република България във
връзка с насърчаване на
равните възможности и
равно третиране, и
равнопоставеността на
половете

1. Разработване на механизъм за
междусекторна и междуведомствена
координация по хоризонталната политика в
областта на равните възможности
2. Засилване работа с обществените медии
за преодоляване на негативни стереотипи в
обществото
3. Разработване и внедряване методика за
равно заплащане за равен или равностоен
труд
4. Въвеждане с решение на правителството

приспособления и съоръжения за хора с
увреждания
Брой аналитични доклади за резултатите
от извършените проверки
Брой открити нови работни места за лица с
увреждания, които са стартирали
самостоятелна стопанска дейност
Брой открити нови работни места за лица с
увреждания, които работят в обичайна
среда
Брой работни места с осигурени и/или
подобрени здравословни и безопасни
условия на труд в специализирана работна
среда
Процент от общия брой специализирани
предприятия и кооперации, на които е
извършено технологично обновяване

4

4 Напълно постигната цел (100%)

55

35 Задоволително постигната цел

19

18 Задоволително постигната цел

1 500

1530 Напълно постигната цел (100%)

13

26 Напълно постигната цел (100%)

Прието от МС решение за приемане на
доклад за 2009 г. за изпълнението на
Плана за действие

1

1 Напълно постигната цел (100%)

Прието от МС решение за приемане на
План за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2010
– 2011 г.

1 Напълно постигната цел (100%)
протокол № 15
от
заседанието
на МС на 21
април 2010 г
1
0 Незадоволително постигната цел
Забележка: През 2011 г. е
създадена междуведомствена РГ
за изпълнение на тази цел

Изготвен доклад за резултатите от
извършения преглед на нормативната
уредба в областта на хората с увреждания
съобразно изискванията на Конвенцията
на ООН за правата на хората с увреждания
Прието от МС постановление за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за интеграция на хората с
увреждания

1

1 Напълно постигната цел (100%)
с
Постановление
№102 на МС от
25.05.2010 г.
1 Напълно постигната цел/100 %/
1
1

Наличен механизъм за междусекторна и
междуведомствена координация чрез
създаване на функциониращи
консултативни звена
Сключени споразумения с медиите за
организиране на медийни кампании за
преодоляване на негативните стереотипи
Разработена и внедрена методика

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

Въведен индекс за измерване на

1

1 Напълно постигната цел/100 %/
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индекс за измерване на
равнопоставеността на жените и мъжете на
местно ниво
5. Изготвяне на национална карта на
равнопоставеността на жените и мъжете
6. Внедряване на методика за оценка на
въздействието по пол на политиките и
програмите
7. Координиране на изпълнението и отчитане
на напредъка по Пекинската платформа за
действие’95 и Целите на Хилядолетието за
развитие:

Подпомагане на
1. Разширяване инициативата на България за
българските граждани да
сключване
с
държави-членки
на
упражняват правото си
споразумения (спогодби, договори, писма
на свободно движение в
за намерения), свързани с борбата със
Общността и
злоупотреби с вноски и права на социална
осигуряване на свободно
сигурност и с недекларирана заетост –
движение на гражданите
изведена от ЕК като добра практика в
в ЕС и ЕИП в България,
рамките на ЕС
подобряване на
2. Подготовка на българските институции за
капацитета на МТСП за
ефективно прилагане на Регламент 883/04
осъществяване на
за координация на системите за социална
политиката на Република
сигурност, контрол върху прилагането му на
България в областта на
национално равнище и въвеждане на
свободно движение на
електронния обмен по този регламент
хора.

3

равнопоставеността на жените и мъжете
на местно ниво
Изготвена национална карта на
равнопоставеността на жените и мъжете
Внедрена методика за оценка на
въздействието по пол на политиките и
програмите
100% обхват на момичетата в сферата на
началното образование
Намаленo равнище на бедност сред
жените
Намалена разликата в заплащането на
труда на жените и мъжете с 3 пункта
Повишен коефициента на икономическа
активност на жените (15-64 години) на
65 % в края на 2012 г.
Обхванати децата на възраст до 3 години
от държавни детски ясли 35 % до края на
2012 г.
Приет годишен планов за действие за
равнопоставеност на жените и мъжете
Сключено споразумение с Белгия
Разработени проекти на споразумения с
Испания,
Великобритания,
Италия,
Румъния и Гърция, както и с други
държави-членки на ЕС, които евентуално
срещат
проблеми
с
командировани
работници
Осъществена
координация
на
подготовката на 5-те български институции
за въвеждане на електронен обмен на
всички данни за социална сигурност, на
ниво ЕС и на национално ниво, в т.ч. НАП,
НОИ, НЗОК, АСП
Проведена тестова фаза на електронния
обмен през 2010 г. – анализ на участието
на НАП, НОИ, НЗОК и АСП и стартирано
прилагане
на
новите
структурирани
електронни документи (СЕД) и преносими
документи от всички български институции,
участващи в регламента (МТСП, МЗ, НАП,
НОИ, НЗОК, АСП) - брой действия в
тестовата фаза, ползвани СЕД
Разработен и стартиран национален

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

98%

93,3% Задоволително постигната цел

1 п.п.
0.50

3

n.a.

n.a.

13,6 % Напълно постигната цел/100 %/

62,8% по Напълно постигната цел 100 %/
данни на НСИ
за третото
трим. на 2010г.
18% Напълно постигната цел/100 %/
18%
63%

1
1
5

1 Напълно постигната цел/100 %/

4 Задоволително постигната цел
Забележка: Не е изготвен проект
с Италия поради липса на
интерес от италианска страна

5

5 Напълно постигната цел/100 %/

411

1200 Напълно постигната цел/100 %/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

Към момента няма актуална информация за изпълнението към 31.12..2010 г.
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3. Ръководене и координиране дейността на
всички български институции по прилагане
на
Регламентите
в
областта
на
координацията на социалната сигурност и
свободното движение на работници, както и
по подготовката и защитата на позицията
на България в тази област в ЕС

4. Разработване на проекти и провеждане на
преговори по двустранни договори за
социална сигурност с трети държави.

Ефективно управление
на миграционните
процеси и интеграция на
имигранти от трети
страни в съответствие с
миграционната политика
на ЕС и потребностите
на българския трудов
пазар

1. Изпълнение на мерките от Националната
стратегия по миграция и интеграция (20082015 г.)
2.Координация дейността на българските
институции в процеса на вземане на
решения в ЕС в областта на свободното
движение
на
хора,
миграцията
и
интеграцията

3. Участие в прилагането на новата 5годишна Стокхолмска програма в областта
на миграцията, която да е в продължение
на Хагската програма от 2004 г., и в
съответните инициативи

проект, евентуално финансиран от ЕФРР,
за
изграждане
на
информационна
свързаност за електронен обмен на данни,
необходими за международния електронен
обмен по Р 883/04
Осъществено ръководство и координация
на дейността на 7 български институции по
прилагане на Регламентите в областта на
координацията на социалната сигурност и
свободното движение на работници, в т.ч.
МЗ, НАП, НОИ, НЗОК, АСП, АЗ, ГИТ
Подготвени позиции и представителство
на България в Работната група по
социални въпроси към Съвета по
съответните досиета, Административната
комисия за социална сигурност на
работници-мигранти към Европейската
комисия и групите към нея, Консултативния
комитет по социална сигурност на
работниците-мигранти
Получен мандат и водене на преговори със
Сърбия и Черна гора

Приет от МС План за действие за 2010 г.
Приет от МС Доклад за изпълнението на
Плана за действие за 2009 г.
Подготвени позиции и представителство на
България в посочените области на
заседания на Стратегическия комитет по
имиграция, граници и убежище,
Техническия и консултативния комитети по
свободно движение на работници, РГ на
високо ниво по свободно движение на
работници, РГ на високо ниво по убежище
и миграция, РГ по интеграция, миграция и
експулсиране, РГ по фундаментални
права, граждански права и свободно
движение на хора, Европейска мрежа по
миграция, Европейска мрежа от звена по
интеграция.
Изготвена позиция по съответните части
на Стокхолмската програма от
компетентност на МТСП
Изготвени позиции и предложения по
Плана за действие на ЕК по изпълнение на
Стокхолмската програма

7

7 Напълно постигната цел/100 %/

30

34 Напълно постигната цел/100 %/

2

1
1

2 Напълно постигната цел/100 %/
Забележка: Преговорите са
водени със Сърбия и с Канада.
С Черна гора не са водени
поради липса на заявен интерес
от тяхна страна в отговор нашия.
1 Напълно постигната цел/100 %/
Напълно постигната цел/100 %/

40

46 Напълно постигната цел/100 %/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/
”

1

2 Напълно постигната цел/100 %/

12

Изготвени позиции по обсъждането и
прилагането на Глобалния подход към
миграцията и инициативите към него
4.Сключване на двустранни спогодби за Получени мандати от МС
заетост с Македония, Молдова, Украйна и
Армения.

5.Управление
на
трудовомиграционните
процеси от и към страната, в рамките на
социалния диалог, съобразно тенденциите
в развитието на българската икономика
6.Провеждане на информационни трудови
борси
и
информационни
дни
за
информиране за условията на живот и труд
в България, за създаване на преки контакти
с български работодатели и представители
на чуждестранния бизнес в България, както
и
за
даване
на
специализирани
консултации на български граждани в
чужбина по специфични въпроси от
компетенциите на различни институции

7. Защита правата на българските граждани,
пребиваващи и работещи в други държави,
включително чрез съвместни действия на
социалните партньори от България и
съответните държави.

8.Привличане на млади квалифицирани
българи в чужбина за реализацията им в
България и оказване на съдействие след
завръщането им

9. Разширяване на мрежата от Служби по
трудови
и
социални
въпроси
на

2

3 Напълно постигната цел/100 %/
.

4

1

0 Задоволително постигната цел
Забележка: Неизпълнението има
антикризисен характер, като се
отлага за следващата година
1 Задоволително постигната цел
Забележка: Получени са бележки
и предложения по проект с
Армения. Преговорите ще се
проведат до края на мандата на
правителството.
2 Напълно постигната цел/100 %/

2

1 Задоволително постигната цел

2

1 Задоволително постигната цел
Забележка: През 2010 г. бе
договорен ИД в Кипър, но поради
ангажименти на кипърския
министър бе отложен и проведен
през януари 2011 г.
0 * виж забележката на горния ред
0 * виж забележката на горния ред

Проведени преговори и подготвена за
подписване Спогодба за регулиране на
трудовата миграция с Молдова;
стартирани преговори с поне още една от
другите 3 държави - брой договорени и
подготвени за подписване спогодби
Издадена заповед за актуализиране
състава на Националния съвет по трудова
миграция
Проведени не по-малко от 2 заседания на
Националния съвет по трудова миграция
Проведени информационни трудови борси
и/или информационни дни в чужбина

2

Участвали работодатели
Заявено по време на информационните
трудови борси намерение за сключване на
трудов договор от лица, желаещи да се
върнат в България - % от участвалите на
борсите българи в чужбина
Провеждане на съвместни срещи с
отговорни институции по отношение
правата на българските граждани в
чужбина - брой за всяка Служба по трудови
и социални въпроси на МТСП
Предоставяне на консултации на
български граждани от страна на Службите
по трудови и социални въпроси (в
приемна, по телефон и ел.поща) - брой
консултации на СТСВ
Стартирана, съвместно с АЗ,
работодателски организации и
посреднически фирми на специализирана
интернет-страница за набиране на кадри
от чужбина, със специален акцент към
младите завършващи или завършили в
чужбина специалисти - брой страници
Изготвен анализ на съществуваща добра
практика, която да бъде разпространена в

15
50

6

12 Напълно постигната цел/100 %/
Броят е среден за всички
действащи СТСВ

400

600 Напълно постигната цел/100 %/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/
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Министерството на труда и социалната бъдещи служби по трудови и социални
политика в други държави с големи въпроси.
български общности
Създадени служби по трудови и социални
въпроси в ЕС и извън ЕС, където има найголяма нужда от защита на правата на
българските граждани, живеещи в чужбина

10.Актуализиране
след
анализ
на
механизма ”Зелена карта” за улесняване
установяването в страната на лица от
български произход граждани на трети
държави

11. Провеждане на информационни кампании
и консултации на граждани от трети страни
от български произход за възможностите,
които предоставя България за живот и
реализация

Доклад от междуведомствената РГ с
изготвени предложения за нормативни
промени за актуализиране на механизма
"Зелена карта"

Разпространени брошури за повишаване
информираността на молдовски граждани,
включително от български произход - брой
издадени материали за разпространение
Подготвени позиции по Партньорството за
мобилност (ПМ) на ЕС с Грузия, както и за
сключване на ПМ с Украйна
12. Подпомагане дейността и сътрудничество Завършване участието в проекта на СЕ в
с международни органи и форуми - Съвет
Украйна - брой участия с даване на
на Европа (СЕ), МОМ, Глобален форум по
становища
миграция и развитие (ГФМР) и др.
Подготовка за участие в 3-ия ГФМР изготвена позиция
Предоставяне на
1.Стартиране изпълнението на Годишна Разработени схеми за предоставяне на
безвъзмездна финансова
програма(ГП) 2009 г.
безвъзмездна финансова помощ (БФП) помощ по проекти по
брой
схеми на Европейския
фонд за интеграция на
граждани на трети
Проведени информационни дни за
държави (2007-20103 г.) с
потенциални кандидати - брой
цел прилагане на
Договорени средства - %
Общите основни
принципи за интеграция
на ЕС
2. Приключване и отчитане на ГП 2007 и ГП
Изготвен и сертифициран отчетен доклад
2008
по ГП 2007 - брой
Приключване изпълнението на проектите
по ГП 2008
Изготвен отчетен доклад по ГП 2008 - брой
Активна ратификационна 1.Изготвяне на доклади по ратифицирани и
Изготвени доклади по ратифицирани и
политика и въвеждане на нератифицирани конвенции на МОТ според
нератифицирани конвенции на МОТ
стандартите на
списъка на МБТ за 2010 г.
според списъка на МБТ за 2010 г.
Международната
2.Изготвяне на доклади по приети и неприети 2 изготвени доклада по приети и неприети

7

1

1

3

7 Напълно постигната цел/100 %/
Забележка: Цифрата обхваща
съществуващите, като е
добавена СТСВ-Виена. Има
постигнато съгласие за СТСВПариж, която следва да започне
да функционира през 2011 г.
0 Задоволително изпълнена цел
Забележка:Междуведомствената
РГ на практика спря да
функционира след встъпване в
длъжност на новото
правителство. Проектът на нова
стратегия не предвижда такъв
механизъм за „зелена карта”.
1 Напълно постигната цел/100 %/

2

3 Напълно постигната цел/100 %/
Забележка: Вместо Украйна, ЕК
се спря на Армения на този етап.
2 Напълно постигната цел/100 %/

1

2 Напълно постигната цел/100 %/

4

1 Напълно постигната цел/100 %/
Забележка: Избран бе подход за
извършване на една обща схема,
включваща всички дейности по
ГП 2009 в съответни компоненти
1 * виж забележката на горния ред

4
90

1

0 Задоволително постигната цел
Забележка: Сключването на
договорите остана за м.януари
2011 г.
1 Напълно постигната цел/100 %/

8

8 Напълно постигната цел/100 %/

1
15

1 Напълно постигната цел/100 %/
13 Задоволително постигната цел

2

1 Задоволително постигната цел

14

организация по труда и
Съвета на Европа,
създаващи правни
гаранции за развитие и
спазване на трудовите и
социалните права на
българските граждани

разпоредби на ЕСХ(Р)
3.Ратифициране на международни актове в
зависимост от решение на политическия
кабинет, съгласувано със социалните
партньори
4.Участие в дейността на ръководните органи
на МОТ: МКТ и АС на МБТ

5.Участия в дейността на работните органи
на Съвета на Европа

Активно участие в
развитието на правото на
Европейския съюз в
трудовата и социалната
област, неговото
транспониране в
националното
законодателство и
оценка на ефективността
от прилагането чрез
действащите процедури
и структури на
европейско и национално
ниво в условия на
прозрачност и активен
социален диалог

Развитие на
националното
законодателство в
сферата на труда и
социалната политика в
съответствие с
международноправните
стандарти (ООН, МOT и
Съветa на Европа) и
добрите практики на
държавите-членки на

разпоредби на ЕСХ(Р)
Ратифицирани международни актове в
зависимост от решение на политическия
кабинет, съгласувано със социалните
партньори
4 участия в дейността на ръководните
органи на МОТ:
- в сесии на МКТ (веднъж годишно);
- в сесии на АС на МБТ (3 пъти годишно);
20 участия в дейността на работните
органи на Съвета на Европа

1 Напълно постигната цел (100%)

4

3 Задоволително постигната цел

6

14 Задоволително постигната цел
Забележка: Поради финансовите
ограничение
бе
невъзможно
пълното
изпълнение
на
заложената цел
9 Напълно постигната цел (100%)

3

4 Напълно постигната цел (100%)

50 изготвени и съгласувани позиции за
редовни експертни участия в на работни
групи, комитети и комисии към ЕК и Съвета
на ЕС на всички нива в областта на
социалната политика и заетостта

50

52 редовни участия в заседанията на
Съвета по европейски въпроси и съответно
подготвени материали
3 изготвени анализа по прилагането на
правото на ЕС социалната политика
100% нотифициране на новоприети
национални правни актове за въвеждане
на актове на ЕС в националното
законодателство
Брой изготвени анализи на националното
законодателство и неговото съответствие с
приетите международни стандарти
Брой сформирани работни групи за
предложения за законодателни изменения
в случаи на констатирани несъответствия в
зависимост от направените констатации в
анализите
Брой изготвени доклади за работата на
работните групи с предложения за
законодателни изменения в зависимост от

52

47 Задоволително постигната цел
Забележка: Поради обективни
обстоятелства от ръководството
беше ограничено участието на
експерти от министерството, като
вместо тях в заседанията взеха
участие
съветниците
по
заетостта и социалните въпроси
в ПП в Брюксел
52 Напълно постигната цел (100%)

3

3 Напълно постигната цел (100%)

100%

100% Напълно постигната цел (100%)

2

2 Напълно постигната цел (100%)

1

1 Напълно постигната цел (100%)

1

0 Задоволително постигната цел
Забележка: Проведени са 4
срещи на РГ, проведено е

1. Изготвяне на позиции за участие на
министъра на труда и социалната политика и
ресорните заместник-министри в Съвета по
заетост, социална политика здравеопазване
и потребителски въпроси на Европейския
съюз
2.Изготвяне и съгласуване на позиции за
редовни експертни участия в на работни
групи, комитети и комисии към ЕК и Съвета
на ЕС на всички нива в областта на
социалната политика и заетостта

Изготвени позиции за участие
неформални срещи и в 3 Съвета
Осъществени 3 брифинга

3.Редовни участия в заседанията на Съвета
по европейски въпроси и съответно
подготвени материали
4.Изготвяне на анализи по прилагането на
правото на ЕС социалната политика
5.Нотифициране на новоприети национални
правни актове за въвеждане на актове на ЕС
в националното законодателство
1. Изготвяне на анализи на националното
законодателство и неговото съответствие с
приетите международни стандарти
2. Сформиране на работни групи за
предложения за законодателни изменения в
случаи на констатирани несъответствия в
зависимост от направените констатации в
анализите
3. Изготвяне на доклади за работата на
работните групи с предложения за
законодателни изменения в зависимост от

1

в

20

3

15

Европейския съюз, както
и на страните от
останалите региони на
света в съответствие с
външнополитическите
приоритети на
правителството

Осигуряване на
необходимите
предпоставки за
своевременно
договаряне на
средствата по
Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси” съобразно
финансовия план при
отчитане на правилото
N+2/N+3
Осъществяване на
ефективно наблюдение и
контрол при
разходването на
средства по
оперативната програма
Осигуряване публичност
на Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси”
Постигане на по-добро и
по-ефективно
административно
обслужване и създаване
на условия за
реализация на основните
права на гражданите,
4

направените констатации в анализите

направените констатации в анализите

4. Провеждане на двустранни срещи/
семинари в изпълнение на подписаните
двустранни документи за сътрудничество
5. Изготвяне на двустранни базови документи
със страните, с които предстои да се
подпишат двустранни документи за
сътрудничество
6.Командировки в чужбина

15 проведени двустранни срещи/
семинари в изпълнение на подписаните
двустранни документи за сътрудничество
8 нови двустранни базови документи със
страните, с които предстои да се подпишат
двустранни документи за сътрудничество

7.Провеждане на международни
мероприятия в страната и чужбина
1.Стартиране на процедури за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ на
стойност

5 международни мероприятия в страната и
чужбина
Стартирани процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ на
стойност 1,4 млрд. лв.

2.Договаряне на средства

Договорени средства в размер на 1,13
млрд. лв.

1.Извършване на плащания от УО
2. Контрол на сключените договори за
нередности

Извършени плащания за 401 млн.лв.
2% регистрирани нередности спрямо
сключени договори за безвъзмездна
финансова помощ
Сертифицирани разходи в размер на 304
млн. лв.
59% от анкетираните - запознати с ЕСФ и
ОП РЧР
6 000 подадени проектни предложения

3.Сертифициране на разходи от СО
1.Провеждане на анкети за популяризиране
на ОП „РЧР"
2.Подаване на проектни предложения по
групи потенциални бенефициенти
1. Поетапно реализиране на проект за
електронно правителство

500 командировани лица в чужбина

Брой обработени преписки между
административни структури по електронен
път

15

обучение
с
международна
експертиза по приложението на
конвенции 87 и 98 на МОТ за РГ,
обсъдени
са
варианти
за
законодателни изменения, като
са приети предложения за такива
изменения
38 Напълно постигната цел (100%)

8

7 Напълно постигната цел (100%)

500

265 Задоволително постигната цел

5

3 Задоволително постигната цел

1,4 млрд. лв.

1,49 млрд.лв. Напълно постигната цел (100%)

1,13 млрд.

1,15 млрд. Напълно постигната цел (100%)

401 млн.
2%

211.5 млн.лв. Задоволително постигната цел
1,9% Напълно постигната цел (100%)

304 млн.

137.8 млн.лв. Незадоволително постигната цел

59%
6 000
2 000

4

n/a

n/a

5496 Задоволително постигната цел
0 Незадоволително постигната цел
Забележка: През 2010 г. не бяха
осигурени необходимите
технически и технологични
предпоставки за използване на
единна среда за обмен на
електронни документи, съгласно

През 2010 г. не бе проведено планираното социологическо изследване, поради което не е възможно да бъде отчетена стойността на индикатора

16

формулирани в
българското и
европейското
законодателство

2. Подобряване на системата за управление
на качеството на МТСП, съобразно БДС EN
ISO 9001:2008

3. Повишаване информираността на
гражданите и увеличаване на прозрачността
и отчетността в администрацията на
министерството

4. Изграждане на интегрирана
информационна система на МТСП

Актуализирана административна
информационна система, отговаряща на
изискванията на Закона за електронното
управление.

1

Обменени електронни документи между
администрациите към министъра

3 000

Брой, разработени анализи на
административното обслужване в
съответствие със СУК на МТСП
Брой обработени преписки по
предоставяни услуги на вътрешни клиенти
- администрацията на МТСП
Брой доволни от обслужването клиенти
Брой актуализирани правила за
административното обслужване
Брой разработени правила за облекчаване
на предоставяне на административни
услуги и повишаване на тяхното
управление
Брой консултации на физически и
юридически лица
Брой организирани публични събития за
популяризиране на административното
обслужване и повишаване доверието на
гражданите
Брой проведени срещи със социалните
партньори по проблемите при
предоставяне на административни услуги
Процент гарантирана непрекъсната работа
на информационни системи в МТСП и
структурните му звена, свързаността
между тях и осигурен конфиденциален
пренос на данни
Процент осигуряване на бърз и удобен
достъп до системата и възможност за
подходящата й обработка
Процент използване на комуникационни

4

ЗЕУ и наредбите към него
0 Задоволително постигната цел
Забележка: Сключен е договор за
техническа поддръжка № РД0446/15.09.2010
с
фирмата
разработчик на системата за ИС
за
управление
на
документооборота Микси, в който
фигурира изрична клауза за
сертифициране съгласно ЗЕУ
539 Незадоволително постигната цел
Забележка: проблеми при
използването на модул „Етрафик” от информационната
система за документооборот
„Микси” и липса на договор за
поддръжка на системата до м.
септември 2010 г.
4 Напълно постигната цел/100 %/

10 000

10200 Напълно постигната цел/100 %/

100
3

439 Напълно постигната цел/100 %/
3 Напълно постигната цел/100 %/

2

3 Напълно постигната цел/100 %/

16 000

35 629 Напълно постигната цел/100 %/

2

0 Незадоволително постигната цел
Забележка:Липса на финансови
средства

2

0 Незадоволително постигната цел
Забележка:Липса на финансови
средства
Незадоволително постигната цел
Забележка:
Планираните
резултати са в съответствие с
първоначално
разработения
план-график за изпълнение на
проект
„Изграждане
на
интегрирана
информационна
система на МТСП”.С писмо на
Управляващия орган дейностите

50%

30%

50%
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Развитие на
административния
капацитет на МТСП

1. Повишаване професионалната
квалификация на служителите

2. Ограничаване на негативните фактори,
влияещи върху мотивацията на
служителите
3. Подобряване комуникацията между звената
и координацията в дейността на МТСП

Осъществяване
вътрешния одит на
всички структури,
програми и проекти,
дейности и процеси в
МТСП, включително на
разпоредителите със
средства от ЕС и на
разпоредителите с
бюджетни кредити от по
– ниска степен в
организацията

5

1. Извършване на одитни ангажименти за
даване на увереност от звеното за
вътрешен одит в МТСП

2. Извършване на одитни ангажименти за
консултиране от звеното за вътрешен одит
в МТСП

технологии във всички структурни звена на
МТСП, които гарантират пълнота и
актуалност на информацията на
национално ниво
Процент на изграждане на система от
критерии за формиране на извадки от база
данни, осигуряващи провеждането на
адекватни политики по заетост, социално
подпомагане и доходи
Процент на изграждане на система за
наблюдение и оценка на ефективността и
въздействието на социалните услуги,
управлението на трудовата миграция,
програми и законодателство
Актуализирани правила за обучение на
служителите в МТСП

Разработена и внедрена система/
механизъм за задържане и стимулиране на
служителите на МТСП
Проведени обучения и семинари за
подобряване на комуникацията между
звената и координацията в дейността на
МТСП
Извършване на одитни ангажименти за
увереност съгласно утвърдения годишен
план

Извършване на одитни ангажименти за
консултиране (средно)
Изготвяне на стратегически план за
дейността по вътрешен одит за периода
2011-2013 г.
Изготвяне на годишен план за дейността
по вътрешен одит за 2011 г.
Изготвяне на годишен доклад за дейността
по вътрешен одит за 2009 г.
Изготвяне на обобщен годишен доклад за
дейността по вътрешен одит в системата
на МТСП, съгл. чл. 40, ал. 4 от ЗВОПС
Изготвяне на становище по Годишния
доклад за СФУК в МТСП
Провеждане на обучения относно
вътрешен одит и системите за финансово

30%

по проекта бяха замразени от
януари до октомври 2010 г. Към
момента
проектът
е
преструктуриран и изпълнението
му е възстановено.

25%

1

1

0 Задоволително постигната цел.
Забележка: Предстои
утвърждаване на процедура за
анализ на потребностите от
обучение в МТСП
1 Напълно постигната цел /100 %/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

5

15 – Задоволително постигната цел
приключили
6-преходни,
продължават и
през 2011 г.
20
116 Напълно постигната цел/100 %/

20

1

1 Напълно постигната цел 100 %/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/

10

2 Незадоволително постигната цел
Забележка:Липса на финансови

Съгласно утвърден Годишен план от министъра на труда и социалната политика
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Осигуряване на
законосъобразност на
административните
актове и процедури

Въвеждане на
принципите на
базираното на
резултатите управление
в процеса на планиране,
мониторинг, оценка и
бюджетирането на
дейността на МТСП

управление и контрол в публичния сектор
1. Планиране, организиране и изпълнение на Процент представени в срок становище по
дейности по правно обслужване и регулиране чл.32 от УПМСНА от общия брой насочени
преписки
2. Осигуряване на ефективна защита на
Дял на спечелените съдебни дела от
интересите на МТСП по съдебни и други
общия брой съдебни дела, в които МТСП
производства
участва
1. Въвеждане принципите на оценка на
Наличен Наръчник за извършване на
въздействието в практиката на МТСП
оценка на въздействието в системата на
МТСП
Създадена уеб-базирана информационна
база от учебни материали и добри
национални и международни практики в
областта на оценката на въздействието
Проведени обучения за подобряване
знанията и практическите умения на
служители на МТСП в областта на
оценката на въздействието
Брой месечни отчети за резултатите от
2. Анализ на степента на изпълнение на
стратегическите цели и приоритети на МТСП дейността на МТСП
Брой анализи на влиянието на
тенденциите в социално-икономическото
развитие на страната върху
стратегическите цели и приоритети на
МТСП
Брой анализи на степента на изпълнение
на годишните задачи на МТСП
Брой анализи на степента на изпълнение
на стратегическите цели на МТСП

100%

средства
100% Напълно постигната цел/100 %/

50%

100% Напълно постигната цел/100 %/

1

0 Незадоволително постигната цел

1

0 Незадоволително постигната цел

4

2 Задоволително постигната цел

11

11 Напълно постигната цел/100 %/

3

2 Задоволително постигната цел

2

2 Напълно постигната цел/100 %/

1

1 Напълно постигната цел/100 %/
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