Отчет за изпълнение на целите за 2011 г.
Наименование на администрацията:

1 - цели
Цели за 2011 г.

1.Насърчаване на
социалното партньорство и
провеждане на активен
диалог със социалните
партньори, организираното
гражданско общество и
останалите
заинтересовани страни на
всички нива на вземане на
решение

2- дейности
Дейности

1. Координация и изпълнение на
дейности по договарянето на
минималния осигурителен доход
/МОД/ по икономически дейности и
квалификационни групи професии.
2. Анализ на въздействието на
процеса по договаряне на МОД за
периода 2003-2010. Аналитичноинформационно обезпечаване на
процеса по договаряне на МОД
3. Анализи за състоянието по
приложението на корпоративната
социална отговорност в
предприятията с 50 % държавно и
общинско участие по отрасли на
икономиката и принципали.
4.Повишаване информираността
за корпоративна социална
отговорност (КСО) в рамките на
предприятията с над 50 на сто
държавно участие;

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА.

3 - резултат
Резултат

Проведени заседания на
работната група
Изготвени:
- анализи
- разчети

Процес на изготвяне на
анализ и преглед на
състоянието на
индикаторите по КСО в
предприятията с над 50
на сто държавно участие
Заключителен семинар
със заинтересованите
страни по представяне на
добри практики сред
предприятията с над 50
на сто държавно участие

4- индикатори
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за
самооценка

Индикатор за
целево
състояние
/заложен в
началото на
2011 г./

Индикатор за
текущо
състояние /
отчетен в края
на 2011 г. /

1.напълно постигната
цел /100 %/
2.задоволително
постигната цел /50 и
над 50 %/
3.незадоволително
постигната цел / под
50 %/

1

1

1

1
1

1
1

1

1

0,5

2

1

0

3
Провеждането се
отлага за
следващата
календарна година

1

1 - цели

2- дейности
5. Провеждане на инициативи за
изпълнение на водещите цели на
Стратегия „Европа 2020” –
намаляване броя на живеещите
под границата на бедност.
6. Организиране на Кръгла маса с
участието на социалните
партньори, НПО и представители
на общините по проблемите на
социално и териториално
сближаване с цел намаляване на
бедността сред работещите.

2.Осигуряване на повисока заетост чрез бързо
и ефективно устройване на

7. Проучване на взаимовръзката
КСО - социална икономика
8. Осъществяване проучване на
доброволческите дейности в
контекста на КСО практики.
9. Провеждане на борса на идеи
„Заедно - социално отговорни”"
във Велико Търново
10. Анализиране на КСО в
социалната икономика в аспекта
на приложимостта за изискването
за процентна заетост на хора с
увреждания
11. Изготвяне на проектно
предложение за повишаване
информираността и
чувствителността по въпросите на
КСО в рамките на областните
администрации.
12. Разработване на механизъм за
улесняване сътрудничеството
между компаниите и местната
власт по прилагане на КСО
практики с цел повишаване
жизненото равнище на общността.
1. Осигуряване на субсидирана
заетост за съкратени лица и лица
от групите в неравностойно

3 - резултат

4- индикатори

5

Изготвен анализ за
равнището на доходите
на населението по
области

1

Извършена е
предварителна
подготовка и
информационно
обезпечаване, като
провеждането на
кръглата маса се отлага
за следващата
календарна година.
Изготвено проучване

1

1

1

1

Изготвено проучване

1

1

1

Проведена борса

1

1

1

Изготвен анализ

1

1

1

1

0

3

1

0,5

2

-

Разработен проект на
механизъм, чието
обсъждане продължава

1. Осигурена заетост и
обучение на безработни
лица, в т.ч.:

1

1

0.5

2

1 – целта е
постигната
нововключени

2

1 - цели
работа на безработните,
както на първичния пазар
на труда, така и по
програми и мерки, и
включително активиране
на неактивните, в т.ч.
обезкуражените лица

2.Повишаване на
качеството на работната
сила чрез придобиване на
нова квалификация,
повишаване на
квалификацията и
уменията на заетите и
безработните за по-висока
производителност на
труда, по-добро
съответствие с
потребностите на пазара
на труда и повишаване на
конкурентноспособността
на българската икономика
1. Защита на трудовите и
социални права на
работниците и
служителите

2- дейности

3 - резултат

положение на пазара
- заетост
2. Насърчаване на заетостта на
безработни с престой на пазара на
- обучение
труда над 6 месеца на т. нар.
„зелени работни места”.
2. Ограничаване
3. Развитие на услугите по
нарастването на
информиране, консултиране,
безработицата до не
професионално ориентиране,
повече от 9.4 %
насочване към заетост на
(С решение на
първичния пазар на труда
Националния съвет за
4. Съвместна работа със
насърчаване на заетостта
социалните партньори във връзка
от 19.09.2011 г. е
с масови уволнения, повишаване
актуализирана
на гъвкавостта и сигурността на
заложената в
пазара на труда, развитие на
Националния план за
регионализацията на активните
действие по заетостта
програми и мерки
през 2011 г. цел за
средногодишното
равнище на безработица,
като целта става 10,5%.)
Организиране на обучения на
Подобряване на
заети лица (в т.ч. лица заети на
притежаваните знания и
непълно работно време) и
умения на безработните
безработни лица;
лица

1. Разработване на ЗИД на КТ
относно надомния труд

Приети ЗИД на КТ, с
които се регламентират
трудовите
правоотношения при
извършване на надомно
работа, работа от

4- индикатори
34 597

5

48 058
работили 23 071

1
2

5 740

2 047 обучени

9.4%
(10,5 %,
съгласно
актуализация
та на
заложената
цел в НПДЗ
2011 с
решение на
НСНЗ)

10,1%

1

5 740 обучени

2 047 обучени

2

1

1

1

3

1 - цели

2- дейности

2. Разработване на ЗИД на КТ
относно работата чрез агенции за
временна заетост
3. Разработване на ЗИД на КТ
относно родителския отпуск
2.Повишаване
ефективността и
ефикасността на
контролната дейност по
спазване на трудовото
законодателство в
областта на труда и
заетостта

Прилагане на законоустановените
правомощия с оглед гарантиране
спазване на законодателството в
областта на труда и заетостта

3 - резултат

4- индикатори

5

разстояние и чрез
предприятие, което
осигурява временна
работа, както и
възможността при
ползване на неплатен
родителски отпуск
родителите да могат да
прехвърлят до 5 месеца
от своя отпуск на
другия родител.
Разработен ЗИД на КТ

1

1

1

Разработен ЗИД на КТ

1

1

1

Проверени
предприятията за
изпълнени основни
нормативни изисквания
по ЗБУТ
Намаляване общия брой
на трудовите злополуки
на работното място
Увеличени с 5 % броя на
проверките по
законосъобразното
наемане на работа,
работното време и
заплащането на труда
Разкрити нарушения по
законосъобразното
осъществяване на
посредническа дейност
по наемане на работа
Увеличаване с 10 % броя
на разкритите нарушения,
свързани със
законосъобразното
наемане на чуждестранни

1 – целта е
постигната
1

24 471

26 525

2 430

2280

1

11 595

15 173

1

262

223

1

43

126

1

4

1 - цели

2- дейности

3 - резултат

4- индикатори

5

граждани и приемането
на командировани
работници и служители от
държави-членки на ЕС и
от трети държави в
предприятия на
територията на Р
България

1

1

1 – целта е
постигната
1

1

1

1

1

1

1

55

44

2

41

38

2

3. Подобряване условията
на труд в предприятията
1. Разработване на проект на
Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 13 от
за защита на работещите от
рискове, свързани с експозиция на
химични агенти при работа

2. Ратифициране на Конвенция
161 относно трудовомедицинското обслужване, 1985 г.

3. Разработване на проект на
Наредба за определяне на
работните места, подходящи за
трудоустрояване на лица с
намалена работоспособност

4.Съфинансиране на проекти за
подобряване на условията на труд
в предприятията

5. Финансиране на проекти за
обучение по БЗР на работниците,
служителите и работодателите

Издадена Наредба за
изменение и допълнение
на Наредба № 13 за
защита на работещите от
рискове, свързани с
експозиция на химични
агенти при работа (ДВ,
бр. 2 от 2012 г.)
Приет Закон за
ратифициране на
Конвенция 161 за
службите по трудова
медицина, 1985 г. на
Международната
организация на труда (ДВ,
бр. 96 от 2012 г.)
Разработен проект на
Наредба за определяне
на работните места,
подходящи за
трудоустрояване на лица
с намалена
работоспособност
Повишаване дела на
проектите и програмите
за подобряване
условията на труд от
бюджета на фонд
"Условия на труд" (%)
Реализация на проекти и
програми за подобряване
условията на труд (брой

5

1 - цели

2- дейности

4. Намаляване на
професионалните и
здравните рискове на
работното място

Финансиране на дейности по
диагностика на професионалните
болести

1. 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

1.Провеждане на проучвания и
анализи
2. Проучване и анализиране на
доходите от социални плащания и
тяхното отражение върху
жизнения стандарт на хората
3. Проучване необходимостта от
нови форми на социални
трансфери - материални и
нематериални, които да покриват
не само физически екзистенц
минимум, но и минимални
стандарти на живот от
социокултурна гледна точка, т.е.
улесняване участието в
общността, развитие на нови
алтернативни услуги.
4. Изготвяне на предложение за
обвързване на минимално
плащане с размера на
официалната линия на бедност
1.Продължаване работата по
разработване с участието на
социалните партньори и други
неправителствени организации на
Стратегическа програма за
повишаване на доходите на
българските граждани в условията
на криза 2010 – 2013 г.

2. Повишаване качеството
на живот и подобряване на
социалната защита на
уязвими групи от
обществото в контекста на
социалната икономика.

2. Организиране на кръгли маси с
представители на предприятия по
въпросите на КСО от системата
на МИЕТ, MТ, МРРБ, МО

3 - резултат
проекти)
Извършени диагностични
дейности и групови
медицински прегледи за
ранно откриване на
професионалните
болести (брой
прегледани)
Осъществени проучвания
и анализи
Изготвен анализ

Изготвено проучване –
предварителен етап.

4- индикатори
2500

5
2054

2

3

3

1

1

1

1

1

0,5

2

Изготвено предложение

1

1

1

Продължава работата по
разработване на
Стратегическа програма
за повишаване на
доходите на българските
граждани, въпреки
липсата на консенсус
между социалните
партньори.
Проведен дискусионен
форум за представяне на
добри практики в
областта на зелените

1

0,5

2

1

1

1

6

1 - цели

2- дейности

3. Изготвяне на анализ на
договорените равнища на
заплащане на разпространените
браншови колективни договори.
4. Организиране на дискусионен
форум за областите от
Дунавският регион с цел
повишаване информираността в
областта на жизненият стандарт.

5. Иницииране и провеждане на
преговори със социалните
партньори за увеличаване
размера на минималната работна
заплата за страната.
6. Изготвяне на анализ на
покупателна способност на
населението на база данни от
изследването на домакинските
бюджети и средната работна
заплата
7. Обогатяване съдържанието и
дизайна на „Информационния
бюлетин” на МТСП
8. Въвеждане в практиката на
основните принципи на
социалната икономика

9. Сформиране на работна група
за разработване на план за

3 - резултат
обществени поръчки,
създадена
специализирана рубрика
за КСО на интернетстраницата на МТСП
Изготвен анализ на
размера на договорените
минимални заплати по
браншове, категория
персонал и броя наети
Изготвени са презентации
с основни социални
показатели по области,
като се наложи
изместване провеждането
на дискусионния форум
за следващата
календарна година
Изготвен проект на
постановление за нов повисок размер на МРЗ

4- индикатори

5

1

1

1

1

0

3 -незадоволително
постигната
цел /30%/

3

3

1

Изготвени са 4 броя
анализи

4

4

1

Публикуван
информационен бюлетин
с ново съдържание
Разработен е проект на
Национална концепция за
социална икономика,
който е представен за
обсъждане в
Националния съвет за
тристранно
сътрудничество
Предстои сформирането
на работна група, след

1

1

1

1

0,5

2

1

0

3

7

1 - цели

2- дейности
изпълнение и мониторинг на
дейности по реализация на
концепцията за социална
икономика.
10. Провеждане на семинар за
повишаване информираността по
концепцията за социална
икономика.
11. Изготвяне на анализ на
средата за въвеждане на
принципите на социалната
икономика в България и
разработване на проектно
предложение за модел на
социалната икономика.
12. Разработване на механизъм за
улеснен старт и действие на
предприятията от социалната
икономика като възможност за
повишаване включването на
уязвими групи на пазара на труда
и по този начин упражняване
правото им за равен шанс в
заетостта

3.По-добро управление на
политиката за социално
включване

1.Активно участие на България в
европейския Отворен метод на
координация по социална закрила
и социално включване

3 - резултат

4- индикатори

5

утвърждаване на
концепцията.

Проведен семинар

1

1

1

Изготвен анализ

2

2

1

Разработен
предварителен вариант

Изготвен отчет за
проведената Европейска
година на борба с
бедността и социалното
изключване – 2010
Разработени приоритети
и мерки в областта на
социалното включване и
намаляване на бедността
в НПРеформи
Разработен проект на
Национална стратегия за
борба с бедността и
социалното изключване
Проучване и обмен на
добри практики чрез

1

0,5

2

1

1

1 – целта е
постигната
1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

8

1 - цели

2- дейности

3 - резултат
участие в 3 партньорски
проверки
Попълнени въпросници
на ЕК

4.Създаване на мрежа от
интегрирани услуги за
ранно детско развитие в
около 60 общини

4- индикатори

5

2

2

1

2

0

3

2.Активно включване на всички
заинтересовани страни
(министерства, агенции, местна
власт, социални партньори,
неправителствения сектор и др.) в
управлението на политиката по
социално включване формулиране, изпълнение,
мониторинг и оценка

Заседания на Националния
съвет по въпросите на
социалното включване към
Министерски съвет не са
проведени поради
настъпили структурни и
персонални промени в
министерства, институции,
социални партньори и
неправителствени
организации - членове на
съвета. Представители на
организациите и
институциите, членуващи в
съвета бяха поканени в
сформираната работна
група за разработване на
Национална стратегия за
борба с бедността и
социалното изключване
(2012-2020)

1.Финансиране на проекти на
общините за предоставяне на
услуги за деца от 0 до 7г. и
техните родители
2.Провеждане на информационна
кампания по Проекта за социално
включване

Подписани са 58
Споразумения за
финансиране с общините.

50

58

1

Разработен е проект на
техническо задание и
тръжна документация.
Стартирането на поръчката
е отложено за началото на
2012 г. поради недостатъчен
разходен таван за външно
финансиране по Проект
„Социално включване” за
2011 г. и наложилото се в
тази връзка приоритетно
финансиране на
строителните дейности по
проектите на общините.
Разработен е проект на
техническо задание и
тръжна документация.

1

0

3

50

0

3

3.Организиране и обучение на
доставчици на услуги

9

1 - цели

5.Подобряване на
системата за подкрепа на
децата и семействата чрез
законодателна реформа

2- дейности

3 - резултат

4.Организиране и обучение на
персонал на детски ясли и градини

Стартирането на поръчката
е отложено за началото на
2012 г. поради недостатъчен
разходен таван за външно
финансиране по П „СВ” за
2011 г. и наложилото се в
тази връзка приоритетно
финансиране на
строителните дейности по
проектите на общините.Разработен е проект на
техническо задание и
тръжна документация.
Стартирането на поръчката
е отложено за началото на
2012 г. поради недостатъчен
разходен таван за външно
финансиране по П „СВ” за
2011 г. и наложилото се в
тази връзка приоритетно
финансиране на
строителните дейности по
проектите на общините.

1.Разработване на проект за
нормативни промени
2.Осигуряване на целенасочена
материална подкрепа на
семействата с деца

Разработен Проект на
Закон за детето
Предоставени еднократни
помощи при раждане на
дете
Предоставени месечни
помощи за отглеждане на
дете до 1 г. (средно на
месец)
Предоставени месечни
помощи за деца до
навършване на 20
годишна възраст (средно
на месец)
Предоставени еднократни
помощи при бременност
Предоставени целеви
помощи за ученици
Предоставени еднократна

4- индикатори

50

5

0

3

1

1

1 – целта е
постигната
1

80 000

69 736

1

26 000

21 577

1

878 000

820 892

1

21 000

17 669

1

45 000

45 434

1

5 000

2 028

1

10

1 - цели

2- дейности

3 - резултат
парична помощ за
отглеждане на близнаци
до навършване на 1 г.
Предоставени еднократна
парична помощ за
отглеждане на дете до
навършване на 1 г. от
майка студентка
Предоставени целеви
помощи за безплатно
пътуване на многодетни
майки с железопътния и
автобусния транспорт в
страната
Предоставени месечна
добавка за деца с трайни
увреждания (средно на
месец)

4- индикатори

5

2 000

2 344

1

22 000

14 719

1

22 000

21 205

1

6.Деинституционализация
на грижата за деца
1.Разкриване на нови социални
услуги в общността за деца и
семейства /увеличение с 20% броя
на социалните услуги за деца и
семейства, спрямо 2010 г./
2.Подобряване на достъпа до
социалните услуги за деца и
семейства в общността
3.Осигуряване на ефективна
подкрепа на деца и семейства в
риск

Разкрити нови социални
услуги в общността за
деца и семейства

Увеличен капацитет на
социалните услуги в
общността за деца и
семейства, спрямо 2010 г.
1.Осигурена подкрепа за
превенция на
изоставянето (средно
месечен брой случаи)
2.Осигурена подкрепа за
реинтеграция (средно
месечен брой случаи)
3.Осигурена подкрепа на
деца, настанени в
семейство на роднини
или близки (средно
месечен брой случаи)
4.Осигурена подкрепа на

1 – целта е
постигната
1

471

632

11 073

15 306

1

100

90

2

200

29

3

3 800

4 183

1

500

772

1

11

1 - цели

2- дейности

3 - резултат

4- индикатори

5

деца, настанени в
приемно семейство на
(средно месечен брой
случаи)
7.Гарантиране социалната
защита на уязвимите групи
от населението чрез подобра целенасоченост на
социалните помощи,
повишаване на
ефективността на
програмите, прилагане на
диференциран подход,
усъвършенстване на
нормативната уредба в
сферата на социалното
подпомагане и
оптимизиране на
институционалната
структура, свързана със
социалната защита на найнискодоходните и рискови
групи от населението.

1.Предоставяне на социални
помощи:

2.Предоставяне на целеви помощи
за отопление

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

57 400

47 842

1 – целта е
постигната
1

8000

7 258

1

265

187

1

65 000

Законодателни
промени (ЗИХУ) и
отпадане на
помощта при
ползване на
автобусен превоз

*

помощи за диагностика и
лечение за социално
слаби лица (общо)
Предоставяне на целеви
помощи за отопление за
сезон 2011/2012 г.

2 000

1 718

1

250 000

219 760

1

165

84

1 – целта е
постигната
3

178

329

1

10 СИ

10 СИ
703 потребители

1

138

135

1

8.Развитие на социалните
услуги
1. Развитие на мрежа от
подходящи социални услуги в
общността

2. Реформиране на
специализирани институции за
възрастни хора с увреждания

3.Приоритетно развитие на мрежа
от достъпни социални услуги –
"обществени трапезарии" в

Брой функциониращи
социални услуги в
общността - резидентен
тип за лица с увреждания
Брой функциониращи
социални услуги в
общността за стари хора
и лица с увреждания
Реформирани
специализирани
институции (СИ) за
възрастни хора с
увреждания
Финансиране на проекти
за разкриване на услуги
"обществени трапезарии"

12

1 - цели

2- дейности

3 - резултат

4- индикатори

5

отговор на базови потребности от
храна и грижа
1.Преодоляване на
негативните демографски
тенденции, осигуряване на
равни възможности и
преодоляване на
дискриминацията

1 – целта е
постигната
1.Актуализиране и изпълнение на
Националната стратегия за
демографско развитие 2006-2010
г. в съответствие с четирите
основни приоритета: 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

1. Население
Жени
Мъже
2. Естествен прираст
3. Нетна миграция
4. Тотална промяна
5. Нетен прираст
7.Коефициент на
възрастова зависимост
(брой на хората над 65г.,
отнесен към броя на
населението в
трудоспособна възраст
(15-64г.)
8.Съотношение
млади/стари
9. Раждания
10. Умирания
Мъже
Жени
11. Раждаемост
12. Смъртност
13. Детска смъртност
14. Жени на възраст 1549
15.Тотален
коефициент
на плодовитост
16. Възраст на майката
при раждане
17.Средна
продължителност
на
настоящия живот
Мъже
Жени
Налична система от
индикатори за мониторинг

7 490 704
3 870 721
3 619 983
-5.13
1 086
-37 399
-4.98
46.34

7 504 868
3 875 059
3 629 809
-4,6
3.2‰
*
*
46.0

1
1
1
1
1
*
*
1

76.57

*

*

71 521
110 011
57 072
52 939
9.52
14.65
8.48
1 751 737

75 513
110 165
57 641
52 524
10.0‰
14.6‰
9.4‰
1 757 380

1
1
1
1
1
1

1.43

1,49

1

26.45

26,2

1

70.35
77.26
1

70.0
77.2
1

1
1
1

1
1

13

1 - цели

2- дейности

2.Идентифициране на областите
за въздействие върху последиците
от застаряване на населението и
предлагане на комплекс от мерки
във връзка със застаряването на
населението.

3.Разработване на Национална

3 - резултат
на Национална стратегия
за демографско развитие
на Република България
(2006-2020 г.)
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.)
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

4- индикатори

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

1 - цели

2- дейности
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;
4. Участие на Република България
в европейски инициативи за равни
възможности и
антидискриминация

5. Координация и мониторинг на

3 - резултат

4- индикатори

5

концепция за “активно
стареене” като
платформа за
предприемане на
интегрирани мерки.

Брой участия

2

Проведени семинари за
повишаване на
информираността и
чувствителността на
обществото към
проблемите за
осигуряване на условия
за равен достъп до права,
блага, стоки и услуги и
равноправно участие в
обществения живот.

6

Приети документи от МС,

2

2
В процес на
реализация са
два проекта за
прилагане на
джендърмейнстрийминг в
националните
политики и
програми.
6
В рамките на
проект

1

1

VS/2010/0596 по
програма
„Прогрес” –
проведени са
семинар за
членовете на
Националния
съвет за
равнопоставеност
на жените и
мъжете към МС,
четири тридневни
обучения за
експерти от
секторните
министерства,
Заключителна
конференция и
Заключително
събитие

2

1

15

1 - цели

2- дейности

3 - резултат

Националния план за действие за
насърчаване на
равнопоставеността на жените и
мъжете в изпълнение на
Националната стратегия за
насърчаване на
равнопоставеността на жените и
мъжете;

разработени от
държавните институции с
оглед постигане на
равнопоставеност между
жените и мъжете;

6. Координация на Националния
Съвет по равнопоставеността на
жените и мъжете към МС,
съгласно Постановление № 313 на
Министерския съвет от 17.11.2004
г. за създаване на Национален
съвет по равнопоставеността на
жените и мъжете към
Министерския съвет;

Проведени заседания на
Националния Съвет по
равнопоставеността на
жените и мъжете към МС
с оглед координиране на
процеса по дефиниране и
прилагане на държавната
политика за равни
възможности на жените и
мъжете;
Изготвени позиции и
указания според броя на
досиетата

7. Изготвяне на указания и позиции
за Съвета на ЕС по заетост и
социални въпроси в сферата на
демографските въпроси и
равнопоставеността;

8. Координация и мониторинг на
Националния план за действие по

Изготвен мониторингов
доклад Националния

4- индикатори

5

Приет от МС
Отчет за
изпълнение на
Националния
план за
действие за
насърчаване на
равнопоставено
стта на жените и
мъжете за 2010г.
Приет от МС
Национален
план за
действие за
насърчаване на
равнопоставено
стта на жените и
мъжете за 2012г.
4

4

1

200

Изготвени проекти
на указания и
позиции за
заседанията на
Работната група
по социални
въпроси към
Съвета на ЕС,
според броя на
досиетата, в т. ч.
по демографски
въпроси 20.

1

1

1

1

16

1 - цели

2.Интегриране на хората с
увреждания във всички
области на обществения
живот

2- дейности

3 - резултат

инициативата „Десетилетие на
ромското включване 2005 – 2015 г.

план за действие за 2010
г. по инициативата
„Десетилетие на ромското
включване 2005 – 2015 г.
за с цел подобряване на
социалното положение на
ромската общност

1.Стартиране реализацията на
проект за изграждане на
функционираща информационна
база данни (регистър) за хората с
увреждания, която да стартира
през 2012 г.
2. Осигуряване на социалноикономическа защита на хората с
увреждания

Стартирана 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)
Изплатени средства на
хора с увреждания за:
-целеви помощи за лица с
интелектуални
затруднения
- целеви помощи за
жестомимични услуги
-придружители на слепи
хора
-придружители на трудноподвижни лица
Възстановяване на 50%
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,

4- индикатори

5

1

1

494 400

480 565

1 – целта е
постигната
1

1

1
3 000

5 146

3 700

4 074

22 489

10 726

18 304
73

18 769
80

1

32 000 000

37 080 276

1

17

1 - цели

2- дейности

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

1.Подпомагане на
българските граждани да
упражняват правото си на
достъп до социална
сигурност при свободно
движение в Общността и
осигуряване на
реципрочен достъп на
гражданите в ЕС и ЕИП в
България, разширяване на
мрежата от двустранни

1.Координиране на дейността на
българските институции и контрол
за правилното прилагане на
европейските регламенти за
координация на системите за
социална сигурност, текущ контрол
върху прилагането на Регламенти
883/2004 на национално равнище

3 - резултат
приспособления и
съоръжения съобразно
възможностите на
държавния бюджет (лв.)
Изменение и допълнение
на механизъм за контрол
при предоставянето на
МИПСПС
Лица с увреждания,
включени в мероприятия
за рехабилитация и
социална интеграция
Адаптирани обекти с
международно,
национално и регионално
значение
Извършени проверки на
организации спрямо
общия брой, подлежащи
на такъв
Извършени проверки на
търговци на медицински
изделия и помощни
средства,
приспособления и
съоръжения за хора с
увреждания
Аналитични доклади за
резултатите от
извършените проверки

Осъществено
ръководство и
координация на
дейността на 7 български
институции по прилагане
на Регламентите в
областта на
координацията на
социалната сигурност, в

4- индикатори

5

1

1

1

3600

4 365

1

11

17

1

100 %

100 %

1

200

110

2

1

1

1

1 – целта е
постигната
1

18

1 - цели

2- дейности

договори за социална
сигурност с трети страни,
подобряване на
капацитета на МТСП за
осъществяване на
политиката на Република
България в областта на
координацията на
системите за социална
сигурност

2. Подготовка на позиции в
областта на координация на
системите за социална сигурност,
преносимост на пенсионни права и
професионални пенсионни схеми
за участие на министъра на труда
и социалната политика в Съветите
по социални въпроси.

3.Извършване на необходимите
законодателни промени във
връзка с правилното прилагане на
координационните регламенти и
двустранните договори в областта
на социалната сигурност

3 - резултат
т.ч. МЗ, НАП, НОИ, НЗОК,
АСП, АЗ, ГИТ:
- Брой заседания на РГ
Координация на
социалната сигурност –
МТСП ;
- Становища на РГ КСС,
указания на министъра,
отговори до ЕК
Одобрен и стартиран
национален проект,
финансиран от ЕСФ, за
подобряване на
координационния
механизъм на
национално ниво за
прилагане на Р 883/04:
- Дейности при
стартиране на проекта по
ЕСФ
Подготвени позиции и
представителство на
България в Работната
група по социални
въпроси към Съвета по
съответните досиета,
Административната
комисия за координация
на системите за социална
сигурност и групите към
нея, Консултативния
комитет по координация
на системите за социална
сигурност
Нова Наредба за
командироване в рамките
на ЕС, ЕИП и Швейцария,
изменени действащи
наредби в областта на
командироването в
чужбина - извън ЕС, нова
Наредба за

4- индикатори

5

20

20

20

20

1

2

2

30

0

3

0
Разработени са
проекти на
Наредби,
предстои
междуведомствено
съгласуване.

3

2 - задоволително
постигната цел.

19

1 - цели

2- дейности

4.Продължаване на и
заключителни действия за
подготовка на българските
институции за ефективно
прилагане на Регламент 883/04 за
координация на системите за
социална сигурност и действия по
въвеждане на електронния обмен
на данни за социална сигурност по
този регламент

5. Разработване на проекти и
провеждане на преговори по
двустранни договори за социална
сигурност с трети държави, както и
координиране и контролиране за
тяхното правилно прилагане от
компетентните български
институции

3 - резултат
осъществяване на
пенсионните трансфери
от/към институциите на
ЕС
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 –
НАП, НОИ, АСП -успешно проведени
тестове;
при МЗ и НЗОК е налице
забавяне, поради
структурни промени
Преговори са водени със
Сърбия и с Канада. Със
Сърбия е подписана
Спогодба за социална
сигурност и
Административно
споразумение- предстои
ратификация, а с Канада
предстои подписване на
Спогодба и
Административно
споразумение.
Към настоящия момент,
от страна на САЩ липсва
интерес.
Мароко - изпратени са
проект на Спогодба за
социална сигурност и
относимото българско
законодателство.

4- индикатори

5

5

5

1

2

1200

411
проведени
тестови
операции

5

1

2

20

1 - цели

2- дейности

3 - резултат

4- индикатори

5

Има забавяне с
провеждането на срещата
с руската страна.
2.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 по
Националната стратегия по
миграция, убежище и интеграция
(2011-2020) и Националната
програма по миграция и
интеграция (2008-2015).

2. Координация дейността на
българските институции в процеса
на вземане на решения в ЕС в
областта на свободното движение
на хора, миграцията и
интеграцията

Приет от МС План за
действие за 2011 г. по
Националната стратегия
за миграция, убежище и
интеграция с участие на
МТСП по компетентност в
разделите за трудова
миграция и интеграция на
имигранти и създадена
междуведомствена РГ за
преработка на
Национална стратегия по
миграция и интеграция в
Национална програма по
миграция и интеграция
Приет от МС Доклад за
изпълнението на Плана
за действие за 2010 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

1

1

1 – целта е
постигната
1

1

1

1

40

37

1

21

1 - цели

2- дейности

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

4. Сключване на двустранни
спогодби за заетост с Македония,
Молдова, Украйна и Армения.

5. Управление на трудово
миграционните 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

3 - резултат
хора, Европейска мрежа
по миграция, Европейска
мрежа от звена по
интеграция
Изготвени позиции и
предложения по Плана за
действие на ЕК по
изпълнение на
Стокхолмската програма
Изготвени позиции по
обсъждането и
прилагането на
Глобалния подход към
миграцията и
инициативите към него
Осъществени
консултации с Молдова в
рамките на
Партньорството за
мобилност за подписване
Спогодба за регулиране
на трудовата миграция с
Молдова
Проведени преговори и
сключена спогодба в
областта на трудовата
миграция с Държавата
Израел (м. декември
2011)
Проведени заседания на
Националния съвет по
трудова миграция

Проведени
информационна трудова
борса (ИТБ) в Кьолн,
Германия и
информационен ден в
Кипър
Участвали работодатели

4- индикатори

5

1

1

1

2

2

1

4

0
поради промяна
на ситуацията
на трудовия
пазар

2

1
поради промяна
на ситуацията
на трудовия
пазар

2

1
поради промяна
на ситуацията
на трудовия
пазар

2

3

2

2

10

14

1

22

1 - цели

2- дейности

3 - резултат

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

с оферти и щандове
Регистрирано намерение
за сключване на трудов
договор от лица,
желаещи да се върнат в
България

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 Министерството на
труда и социалната политика в
други държави с големи български
общности

10. Участие на България в
инициативите по Партньорство за
мобилност с трети страни

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)
Създаден специализиран
сайт за посредничество
на висококвалифицирани
специалисти
Създадени служби по
трудови и социални
въпроси в ЕС и извън ЕС,
където има най-голяма
нужда от защита на
правата на българските
граждани, живеещи в
чужбина
Подготвени позиции по
Партньорството за
мобилност (ПМ) на ЕС с
Молдова, Грузия, както и
за сключване на ПМ с
Армения

4- индикатори

5

20%

45 лица
25 % от
участниците в
ИТБ Кьолн

1

6

20

1

400

550

1

1

1

1

8

7
поради
финансови
причини
отложено
разширяване на
мрежата от
СТСВ
4

2

3

1

23

1 - цели

2- дейности
11. Подпомагане дейността и
сътрудничество с международни
органи и форуми - Съвет на
Европа (СЕ), МОМ, Глобален
форум по миграция и развитие
(ГФМР) и др.

3.Предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ по проекти по схеми
на Европейския фонд за
интеграция на граждани на
трети държави (20072013г.) с цел прилагане на
Общите основни принципи
за интеграция на ЕС

1. Стартиране изпълнението на
Годишна програма (ГП) 2010 г.

2. Приключване и отчитане на ГП
2009

1.Активно участие в
развитието на правото на

3 - резултат
Позиция за участие в 5-ия
ГФМР
Становища за участия в
инициативи на Съвета на
Европа

Разработена една схема
за предоставяне на БФП.
Втора ще бъде
стартирана през м. май
2012 г.
Проведен е един
информационен ден за
съответната схема.
При стартирането на
втората схема през м.май
2012 г., ще бъде
проведен и втори
информационен ден.
Тъй като ГП 2010 не е
приключила, не е
възможно да дадем
процент договорени
средства
Сертифициран отчетен
доклад по ГП 2008.
Проектните дейности по
ГП 2009 са приключени, в
момента са в процес на
верификация на
разходите.
Според основния акт на
Европейския фонд за
интеграция на граждани
на трети държави, срокът
за предаване на
окончателен доклад по ГП
2009 е март 2012 г.

4- индикатори

5

1

1

1

1

1

1

1

1 – целта е
постигната
1

1

.

1

1

1

90

≈ 85

1

1

1

1

11

11

1

1

0

2

1 – целта е
постигната

24

1 - цели
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

2- дейности

3 - резултат

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

Подготвени позиции за
участия на министър
Младенов във всички
формати на Съвета по
заетост, социална
политика, здравеопазване
и потребителски въпроси
(5 Съвета и 4
неформални срещи)
Изготвени и съгласувани
позиции
за
редовни
експертни
участия
в
работни групи, комитети и
комисии към ЕК и Съвета
на ЕС на всички нива в
областта на социалната
политика и заетостта (64
указания за РГСВ, 65
съгласувани позиции за
участие, 15 указания за
Корепер 1)
Участия в заседанията на
Съвета по европейски
въпроси и съответно
подготвени материали

2. Изготвяне и съгласуване на
позиции за редовни експертни
участия в работни групи, комитети
и комисии към ЕК и Съвета на ЕС
на всички нива в областта на
социалната политика и заетостта

3. Редовни участия в заседанията
на Съвета по европейски въпроси
и съответно подготвени материали

4. Изготвяне на анализи по
прилагане на правото на ЕС в
социалната политика
5. Нотифициране на новоприети
национални правни актове за
въвеждане на актове на ЕС в
националното законодателство

5 изготвени анализа по
прилагането на правото
на ЕС в социалната
политика
75% нотифициране на
новоприети национални
правни актове за
въвеждане на актове на
ЕС в националното
законодателство

4- индикатори

5

9

9

1

80

144

1

46

1

3

41
(Това е броя на
реално
проведените
през 2011 г.
заседания на
СЕВ)
5

100%

75%

1

1

Планираните нотификации
на още 2 директиви се
отложиха за 2012 г.:
-НАРЕДБА № 13 от

25

1 - цели

2- дейности

3 - резултат

4- индикатори

5

30.12.2003 г. за защита на
работещите от рискове,
свързани с експозиция на
химични агенти при работа,
с която се въвежда
директива 2009/161, бе
обнародвана в ДВ бр.2 от
06/01/2012г., поради което
бе нотифицирана
непосредствено след това.
-аналогично за ЗИД на КТ,
ще се извърши съответната
нотификация през 2012 г., с
който се въвеждат
изискванията на директиви
2008/104 (агенции за
временна заетост) и 2010/18
(родителски отпуск),
обнародван в ДВ бр.7 от
24/01/2012г.

2.Активна ратификационна
политика и въвеждане на
стандартите на
Международната
организация по труда и
Съвета на Европа,
създаващи правни
гаранции за развитие и
спазване на трудовите и
социалните права на
българските граждани

1.Изготвяне на доклади по
ратифицирани и нератифицирани
конвенции на МОТ според списъка
на МБТ за 2011 г.
2.Изготвяне на доклади по приети
и неприети 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 (СЕ)
6. Изготвяне на област IV

Изготвени доклади по:
-за 2011 г. по
ратифицирани конвенции
- по нератифицирани
конвенции
Изготвени доклади

1 – целта е
постигната
1
18

18

1
2

1
1

2

Ратифицирани
международни актове

1

1

1

4 участия в дейността на
ръководните органи на
МОТ: - в сесии на МКТ
(веднъж годишно); -в
сесии на АС на МБТ (3
пъти годишно);
14 участия в дейността на
работните органи на СЕ

4

4

1

14

14

1

1

1

1

Изготвена частта

26

1 - цели

3.Развитие на
националното
законодателство в
сферата на труда и
социалната политика в
съответствие с
международноправните
стандарти (ООН,МOT и
Съвет на Европа) и
добрите практики на
държавите-членки на
Европейския съюз и
страните от останалите
региони на света в
съответствие с
външнополитическите
приоритети на
правителството

2- дейности

3 - резултат

„Социална кохезия”, част IV.1
„Социални и икономически
въпроси” от Националната
програма за участие на РБ в
междуправителствените дейности
на Съвета на Европа

„Социални и
икономически въпроси” от
Националната програма
за участие на РБ в
междуправителствените
дейности на Съвета на
Европа

1.Изготвяне на анализи на
националното законодателство и
неговото съответствие с приетите
международни стандарти

Изготвени анализи

2.Сформиране на работни групи за
предложения за законодателни
изменения в случаи на
констатирани несъответствия в
зависимост от направените
констатации в анализите

Сформирана РГ за
изготвяне на
предложения за
законодателни промени
за привеждане на
националното
законодателство в
съответствие с Конвенции
87 и 98 на МОТ и с
ЕСХ(р) на Съвета на
Европа -право на стачка
на държавните служители
и в железопътния
транспорт, право на
колективно договаряне и
на процедури за
помирение и арбитраж за
държавните служители
Предстои съгласуване на
изготвен доклад от
работата на РГ за
изготвяне на
предложения за
законодателни промени
за привеждане на
националното

3.Изготвяне на доклади за
работата на работните групи с
предложения за законодателни
изменения в зависимост от
направените констатации в
анализите

4- индикатори

5

0

1 – целта е
постигната
2

1

1

1

1

1

1

1
Не е било
необходимо
изготвяне на
анализ на
националното
законодателство
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1 - цели

2- дейности

4. Разработване на проекти на
международни договори за
двустранно сътрудничество в
областта на труда и социалната
политика със сродни министерства
в чужбина и извършване на всички
необходими предварителни
процедури, свързани с тяхното
подписване и координиране на
тяхната реализация.

3 - резултат
законодателство в
съответствие с Конвенции
87 и 98 на МОТ и с
ЕСХ(р) на Съвета на
Европа
-Подготвена Съвместна
декларация за
намеренията за
сътрудничество между
МТСП и Министерството
на труда и социалните
въпроси на ФРГ;
-Решение на МС за
даване на мандат на
министър Младенов да
подпише Съвместната
декларация (17.02.2012 г.,
Брюксел);
-Съгласуване на проект
на Меморандум за
сътрудничество с
Министерството на
заетостта и социалната
сигурност(бивше
Министерство на труда и
имиграцията) на Кралство
Испания. Очаква се
становището на новия
министър на заетостта и
социалната сигурност по
проекта на Меморандум;
- Проект на Меморандум
за сътрудничество с
Департамента на
бизнеса, иновациите и
уменията на Обединеното
Кралство Великобритания
и Северна Ирландия.
Предстои подписване –
16.02.2012 г., София.
-Изготвен от българска
страна на проект на

4- индикатори

42

5

1

28

1 - цели

2- дейности

3 - резултат

4- индикатори

5

Меморандум за
сътрудничество в
областта на социалната
политика с
Министерството на
социалното развитие на
Република Южна Африка.
Изпратен за съгласуване
от южноафриканската
страна и се чака
становище от тях.
-Решение на МС за
одобряване на проект на
Меморандум за
разбирателство за
развитие и насърчаване
на сътрудничеството в
областта на труда,
заетостта и социалната
сигурност между МТСП и
Министерството на труда,
заетостта и социалната
сигурност на Алжирската
демократична и народна
република, като основа за
водене на преговори
-Решение на МС за
даване на мандат на
министър Младенов да
подпише Меморандума
на 1 ноември в София, по
време на Смесената
българо-алжирска
комисия (26.10.2011г).
Подписването се отлага
по искане на алжирска
страна.
-Подготвени 50
информации до МВнР за
двустранните отношения
в областта на труда и
социалната политика с
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1 - цели

2- дейности

3 - резултат

4- индикатори

5

отделни държави
1. 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

1. Разработване и внасяне за
одобрение от Комитета за
наблюдение на ОП РЧР на
критерии за избор на операции

Програмиран максимален
размер на средствата по
ОП РЧР до средата на
2011г.

100%

99,77%

2. Сключване на договори по
процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ

Увеличено минимум 1.5
пъти ниво на договаряне
на средствата по ОП РЧР

74%

65,10%

1 – постигната цел.
Причината да не
бъде програмиран на
100% наличният по
програмата ресурс е
свързан с
необходимостта от
заделяне на резерв
от средства за
разработване на
процедури за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ в
подкрепа на
деинституционализа
цията на грижите за
децата и
институционалното
изграждане на
институциите на
пазара на труда,
социалните и
здравните услуги.
2 – задоволително
постигната цел
(целта е постигната
на 87.8%).
Причините целта да
не бъде постигната
на 100% са:
- недоговаряне
на
целия бюджет по
отворените
за
кандидатстване
процедури
за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова помощ.
- забавяне
сключването
на
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1 - цели

2. Осъществяване на
ефективно наблюдение и
контрол при разходването
на средства по
оперативната програма

2- дейности

3 - резултат

4- индикатори

5

1. Извършване на плащания от
Управляващия орган на ОП РЧР

Увеличен минимум 1.5
пъти размер на
плащанията по ОП РЧР
спрямо 2010 г.

317 млн.лв.

384.5 млн.лв.

2. Верифициране на разходи

Увеличен минимум 1.5
пъти размер на
верифицираните разходи
по ОП РЧР спрямо 2010 г.

207 млн.лв.

251 млн.лв.

3. Контрол на сключените
договори за нередности

Дял на договорите с
нередности спрямо
общия брой сключени
договори за предоставяне
на безвъзмездна

max. 3%

4.6%

договори
по
процедури
за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова помощ
поради
необходимост
от
нормативни
изменения
(Постановление на
МС № 228 от
28.07.2011 г. за
допълнение
на
ПМС № 84 от
06.04.2009 г.)
1 – целта е напълно
постигната.
1
В сравнение с края
на 2010 г., в края на
2011 г. размерът на
плащанията към
бенефициентите е
нараснал с 81.8%.
Това означава, че
целта е постигната
на 121.2%
1
В сравнение с края
на 2010 г., в края на
2011 г. размерът на
верифицираните по
ОП РЧР разходи е
нараснал с 82.1%.
Това означава, че
целта е постигната
на 121.3%.
2
Oт общо 1 903 бр.
договори/ заповеди
за предоставяне на
безвъзмездна
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1 - цели

2- дейности

3 - резултат

4- индикатори

5

финансова помощ под 3%

3. Осигуряване публичност
на Оперативна програма
„Развитие на човешките
1. Изработване и излъчване на
ресурси”
телевизионни аудивизуални
клипове за ОП РЧР
2. Изработване и излъчване на
телевизионни документални
филми за ОП РЧР
3. Изработване и публикуване в
печатни издания на статии за ОП
РЧР

1.Постигане на по-добро и
по-ефективно
административно
обслужване и създаване
на условия за реализация
на основните права на
гражданите, формулирани
в българското и
европейското
законодателство

Излъчени телевизионни
аудио-визуални клипове
за ОП РЧР
Излъчени телевизионни
документални филми за
ОП РЧР
Публикувани статии за
ОП РЧР в печатни
издания

финансова помощ,
88 са засегнати от
нередности.
2 - задоволително
постигната цел
1.

4

1 498

2

13

1.

20

n/a

4. Радиоизлъчване на тематични
рубрики за ОП РЧР

Излъчени тематични
рубрики за ОП РЧР по
радиото

200

161

5. Телевизионно излъчване на
тематични рубрики за ОП РЧР

Излъчени тематични
рубрики за ОП РЧР по
телевизията

120

47

1. Поетапно реализиране на
проект за електронно
правителство

Обработени преписки
между административни
структури по електронен
път
Актуализирана
административна
информационна система,
отговаряща на
изискванията на Закона
за електронното
управление.
Реализирани

2 000

0

3
Дейностите ще
бъдат изпълнени
през 2012 г. поради
забавена процедура
за избор на
изпълнител
2
Излъчването на част
от тематичните
рубрики е отложено
за 2012 г.
3
Излъчването на част
от тематичните
рубрики е отложено
за 2012 г.
2 - задоволително
постигната цел
3

1

1

1

5

3

2

32

1 - цели

2- дейности

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

3 - резултат
административни услуги
за гражданите и бизнеса
по електронен път:
-рубрика Въпроси и
отговори на външната
интернет страница;
-отговори на въпроси,
изпратени по e mail;
- интернет базирана
Национална
класификация на
професиите и
длъжностите.
Проведена процедура за
избор на одитираща
организация за
извършване на
ресертификационен одит
на Системата за
управление на качеството
на административното
обслужване
Извършен
ресертификационен одит
на Системата за
управление на качеството
на административното
обслужване
Брой разработени
анализи на
административното
обслужване в
съответствие със СУК на
МТСП.
Брой предоставени
административни услуги
за гражданите и бизнеса
Брой доволни от
обслужването клиенти
Брой актуализирани
правила за
административното

4- индикатори

5

1

1

1

1

1

1

4

4

1

20 200

35 748

1

450

528

1

1

3

1
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1 - цели

2- дейности

4. Подобряване на организацията
и ефективността на работа по
информационно обслужване в
МТСП.

2. Повишаване на
устойчивостта и
ефективността на

5. Организиране на мероприятия
за повишаване квалификацията на
потребителите за по-ефективно
използване възможностите на
наличните информационни
ресурси в МТСП.
Поетапно изграждане и
поддържане на комуникационноинформационна система на МТСП

3 - резултат
обслужване
Брой разработени
правила за облекчаване
предоставянето на
административни услуги и
повишаване на тяхното
управление.
Брой консултации на
физически и юридически
лица
Брой проведени срещи с
представители на ВРБК
по проблемите при
предоставяне на
административни услуги
Разработени са вътрешни
правила, регламентиращи
дейностите по планиране,
отчетност и поддръжка на
информационнокомуникационните
ресурси в МТСП,
предстои тяхното
утвърждаване.
Съществуващата база
данни е разширена и със
Заявки за
даване/промяна на
достъп до
информационните
ресурси на МТСП и
Заявки за ползване на
зали и мултимедия
Забавяне въвеждането в
реална експлоатация на
системата за електронни
заявки и новата АИС за
електронен обмен на
документи.
Поддържане на
готовността за
изпълнението на

4- индикатори

5

1

3

1

20 000

34 684

1

2

3

1

1

0,5

2

1

1

1

100

0

3

70%

70%

1-Целта е напълно
постигната
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1 - цели

2- дейности

3 - резултат

военновременната
система за управление на
МТСП

за управление във военно време и
извънредни ситуации.

военновременния план на
министерството и
комуникационноинформационната
система за управление
във военно време и
извънредни ситуации.

3.Подобряване
ефективността по
управление на човешките
ресурси

4- индикатори

5

2 - задоволително
постигната цел
1.Подобряване процеса на
атестиране в МТСП, съобразено с
проект ОПАК за усъвършенстване
на системата за оценка на
служителите в държавната
администрация

2.Прилагане на новия
класификатор на длъжности в
държавната администрация

Повишаване
мотивираността на
служителите за работа в
МТСП (%)
Съгл. §5 на ПРЗ на
Наредбата за условията и
реда за оценяване
изпълнението на
служителите в
държавната
администрация влиза в
сила от 15.03.2012 г.
Промяна на УП на МТСП
(ПМС №295/2011г.) с цел
изпълнение на новите
нормативи за численост
на звената в
специализираната
администрация (Съгл. §9
от ПРЗ на Постановление
№161 на МС от 2011 г.
Класификатора на
длъжностите в
държавната
администрация - влиза в
сила от 15.03.2012 г.)

100%

0

100%

100%

3
Забележка: съгл. §5
на ПРЗ на
Наредбата за
условията и реда за
оценяване
изпълнението на
служителите в
държавната
администрация
влиза в сила от
15.03.2012 г.
1
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2- дейности

3 - резултат

4.Укрепване на вътрешния
контрол на МТСП чрез
предоставяне на обективна
оценка и препоръки за
подобряване на
ефективността м

1 - цели

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

Извършeни одитни
ангажименти за
увереност съгласно
утвърдения годишен план

5.Предоставяне на
увереност на
ръководството на МТСП
относно правилното,
законосъобразно и
ефективно управление на
програми и фондове на
Европейския съюз
6.Подобряване на
разбирането за вътрешен
контрол и прилагане
изискванията на Закона за
финансовото управление и
контрол в публичния
сектор.

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

7.Осигуряване на
законосъобразност на

Извършване на одитни
ангажименти за
консултиране (средно)

Изготвяне на
стратегически план за
дейността по вътрешен
одит за периода 2012 2014 г.
Изготвяне на годишен
план за дейността по
вътрешен одит за 2012 г.
Изготвяне на годишен
доклад за дейността по
вътрешен одит за 2010 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
управление и контрол в
публичния сектор
1. Планиране, организиране и
Предоставени в срок 326
изпълнение на дейности по правно бр. становища по всички

4- индикатори

5

17

2-Целта е
задоволително
постигната
2

50

1-Целта е напълно
постигната
1

1

1

1-Целта е напълно
постигната
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

1

20

20

1-Целта е напълно
постигната
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1 - цели
административните актове
и процедури

8. Реализиране на план–
графика на обществени
поръчки
9. Поддържане на актуален
регистър на движимото и
недвижимо имущество на
МТСП
10.Въвеждане на
принципите на базираното
на резултатите управление
в процеса на планиране,
мониторинг, оценка и
бюджетирането на
дейността на МТСП

2- дейности

3 - резултат

обслужване и регулиране

326 бр. постъпили
съгласувателни становища
по чл.32 от УПМСНА, в
резултат на което не е
причинено забавяне при
изготвяне на
съгласувателна справка от
съответното ведомство
2. Осигуряване на ефективна
От около 40 дела
защита на интересите на МТСП по годишно е заложено 70%
съдебни и други производства
да приключат в полза на
МТСП. От 27 приключили
дела, 17 са в полза на
МТСП или приблизително
62 %
Провеждане на обществените
Сключени договори,
поръчки по заложения план качен
касаещи пълноценното
но стр. на АОП.
функциониране на
дейности в МТСП
Поддържане на актуален регистър Актуален регистър на
на движимото и недвижимо
движимото и недвижимо
имущество на МТСП
имущество на МТСП
Анализ на степента на изпълнение
на стратегическите цели и
приоритети на МТСП

4- индикатори

5

100%

100%

1

70%

62 %
в много висока
степен се
доближава до
заложените 70
%

2

51

71

1

1

1

1

11
2

1

2-Целта е
задоволително
постигната
1
2

1

0.

3

Брой месечни отчети за
резултатите от дейността
на МТСП
Поради промени в УП на
МТСП по отношение броя
на дирекциите в
спец.администрация и
преразпределението на
функции между тях, се
извърши актуализация на
Оперативния план на
министерството през
юни/юли 2011г.
Поради промени в УП на
МТСП, преразпределение
на функции между
дирекциите в специализ.
администрация, както и

12

37

1 - цели

2- дейности

3 - резултат

4- индикатори

5

преминаване на дейности
към МС (Ромска декада)
на два пъти се извърши
актуализация на
Стратегическия план на
министерството
11.Осъществяване на
контрол по спазване на
законодателството и
финансовата дисциплина в
МТСП

12.Осъществяване на
административен контрол
на административните
звена в МТСП и на
второстепенните
разпоредители с бюджетни
кредити към министъра и
техните териториални
поделения

1.Координация на дейността по
изготвяне и месечно отчитане на
касовото изпълнение за МТСП (на
бюджета,на Държавните
инвестиционни заеми,на
извънбюджетните
сметки/фондове)
2. Координация на дейността по
изготвяне и тримесечно отчитане
на касовото изпълнение за МТСП
(на бюджета;на Държавните
инвестиционни заеми;на
извънбюджетните
сметки/фондове)
3. Координация на дейността по
изготвяне и тримесечно отчитане
на степента на изпълнение на
утвърдените политики и програми
по бюджета на МТСП
1.Извършване на комплексни,
тематични, последващи проверки
на дейността на
административните звена в МТСП
и на второстепенните
разпоредители с бюджетни
кредити към министъра и техните
териториални поделения
2.Извършване на проверки по
сигнали на граждани и юридически
лица за незаконни или неправилни
или бездействия в работата на
служители от администрацията на
МТСП и на ВРБК
3.Събиране и анализ на
информация и извършва проверки
за установяване на нарушения,

Изготвени отчети

11

12

Изготвени отчети

4

4

Изготвени отчети

4

Изготвени доклади за
резултатите от
извършените проверки

1-Целта е напълно
постигната
1

1

1

1-Целта е напълно
постигната
1

15

15

Изготвени доклади за
резултатите от
извършените проверки

*

18

1

Изготвени доклади за
резултатите от
извършените проверки

*

1

1
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1 - цели
13.Осъществяване на
контрол в съответствие
със Закона за
установяване на конфликт
на интереси

14.Отчитане пред
Министерството на
правосъдието
изпълнението на мерките
по Графика на
неотложните мерки и
действия на
правителството и органите
на съдебната власт за
изпълнение на
показателите за напредък
в областта на съдебната
реформа, борбата с
корупцията и
организираната
престъпност - отчет по
мерките
15.Осъществяване на
дейности за
информираност на
обществото чрез медиите
за осъществяваната от
МТСП политика

2- дейности
прояви на корупция и неефективна
работа на администрацията
Извършване на проверки за
добиване на информация относно
подаването на декларации по чл.
12 от Закона за установяване на
конфликт на интереси от лицата
заемащи публични длъжности в
МТСП
1.Изготвяне на отчет пред
Министерството на правосъдието
изпълнението на мерките по
Графика на неотложните мерки и
действия на правителството и
органите на съдебната власт за
изпълнение на показателите за
напредък в областта на съдебната
реформа, борбата с корупцията и
организираната престъпност –
отчет по мерките
2.Осъществяване на мониторинг
на изпълнението на мерките от
всички административни структури
на МТСП

1.Задълбочаване и промотиране
на социалното партньорство чрез
организиране на
пресконференции,кампании и
семинари

3 - резултат

Изготвен доклад

Изготвен отчет

Изготвени отчети за
месечното изпълнение от
всички административни
структури на МТСП и ВРБК

Организирани публични
мероприятия:
- Пресконференции
- Кампании
- Семинари
- Публикации в
пресата**
- Интервюта**
- Информационни
материали**
- Изработване и
излъчване на клипове
в националните и
регионалните
медии*,*
- Участия в ТВ и радио

4- индикатори

5

2

1-Целта е напълно
постигната
1

12

12

1-Целта е напълно
постигната
1

12

12

1

1

1 – напълно
постигната цел
40
15
6

48
17
8
450

-

27

-

26

-

-
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1 - цели

2- дейности

3 - резултат
предавания **

2.Разширяване на инициативите за
предоставяне на достъпна и
актуална информация за
разкриването на трудови борси (в
БГ и извън нея), както и
възможните услуги за големи
работодатели чрез организиране
на периодични информационни
кампании, пресконференции и
семинари.

3.Популяризиране на политиката в
областта на социалното
подпомагане, социалните услуги,
политиката за децата, политиката
за хората с увреждания и
политиката за социално включване

4.Популяризиране на мерките и
програмите за осигуряване на
обучение и заетост, залегнали в
НПДЗ и ПП”РЧР”

4- индикатори
-

5
204

Подпомагане медийното
отразяване на
реализираните трудови
борси на МТСП в Кипър и
Кьолн.
Подпомагане дейността
по медийното
разпространение на
информации за
проведени три трудови
борси в страната от
Агенция по заетостта и
информационни дни по
проекти на ОПРЧР,
свързани с
предоставянето на
възможности и услуги в
полза на бизнеса.
Популяризиране на
проект „Социално
включване”, който се
изпълнява със заем от
Световната банка и
осигуряване на
прозрачност на проекта.
Предоставяне на
информация за
разкриващи се услуги за
деца и техните родители
Отразяване посещенията
на министър Младенов и
зам.-мин. Валентина
Симеонова при първите
копки на обектите
Информиране на
обществеността и
медиите за
възможностите по ОП
РЧР, които МТСП
предлага.
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1 - цели

2- дейности

5.Популяризиране на Национална
стратегия „Визия за
деинституционализация на децата
в България” и плана за действие
към нея.

6. Засилване отразяването на
Международната дейност,
реализирана от МТСП с фокус
върху участието в процеса на
взимане на решения в ЕС и
спогодби за социална сигурност
със страни извън ЕС чрез
осигуряване и разпространяване
информационни материали

3 - резултат

4- индикатори

5

Популяризиране на
проектите.
Предоставяне на
информация за
разкриващи се услуги за
граждани и организации осигуряване на
прозрачност на
проектите.
Насоки за
самостоятелните
разработки на
журналисти за отделните
схеми.
Организиране на кръгли
маси в страната и дебати
в НС, представяне на
Закона за детето,
реализирани срещи с
УНИЦЕФ и НПО за
деинституционализацията
на децата
Подпомагане на
разяснителната кампания
сред директорите на
социални заведения
относно политиката за
деинституционализация.
Популяризиране
участието на министър
Младенов и политиките
на МТСП в международни
форуми.
Популяризиране на
подписани двустранни
споразумения и
протоколи за
сътрудничество в
областта на труда и
социалната политика.
Изготвени предварителна
и последваща

41

1 - цели

2- дейности

7.Популяризиране на
европейските изисквания
(квалификация, заетост, социалноосигурителни права) в областта на
свободното движение на хора

8.Сключване на договори за
медийно обслужване по
комуникационната стратегия на
ОП “РЧР”
- Изработване на аудио-визуални
клипа;
- Изработване на док.филма
- Изработване на статии и карета
Изработване на интернет банери
9.Популяризиране на
законодателните инициативи в
областта на труда и социалната
политика

3 - резултат
информация за визитите.
Осигуряване участие на
експерти от МТСП в
медиите за засегнатите
теми.
Реализирана кампания с
участие на евродепутати
от ЕНП (лице на
кампанията Христо
Стоичков).
Разпространено писмо до
европейски комисар по
заетостта, социалните
въпроси и включване
Ласло Андор от
министрите на труда на
България и Румъния.
Разяснителна кампания и
публикации за странитечленки на ЕС, отворили
трудовия си пазар за
българи.
Сключените договори за
медийно обслужване са
по комуникационната
стратегия на ОП “РЧР”.
Информацията за тях е
налична в договарящия
орган на ОП “РЧР”

Във връзка със
законодателни
инициативи, с цел
разясняване на тяхната
необходимост са
организирани:
- Кампании
- Семинари
- Публикации в пресата
- Интервюта.

4- индикатори

8

20
10
30
30

5

Резултатите и
оценката са
видни при цел
„Осигуряване
публичност на
Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси”

4

1

11
1
33
всички
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1 - цели

2- дейности

10.Сключване на годишен договор
за информационно обслужване
/ежедневен мониторинг и клипинг/

3 - резултат
Представяни са
регулярни отчети за
дейността на
министерството пред
журналисти
Задържане на добрия
социален диалог за
пенсионната реформа
Сключен договори

4- индикатори

5

интервюта на
политическия
кабинет

1

1

1
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