Правни мерки
№

Проблемна област

1. Липса на
специалисти в
търсени от бизнеса
области и лошо
качество на
професионалното
образование
2. Липса на
специалисти в
търсени от бизнеса
области и лошо
качество на
професионалното
образование
3. Липса на
специалисти в
търсени от бизнеса
области и лошо
качество на
професионалното
образование
4. Липса на
специалисти в
търсени от бизнеса
области и лошо
качество на
професионалното
образование

Наименование на
нормативния акт

Законово основание

Аргументи за необходимостта от мярката/очакван резултат

Отговорна
институция
(вносител)

Изработване
на
нормативния
акт и таблица
на съответствието - до

Дата за
предварително
съгласуване

Дата на
внасяне в МС

Дата за
разглеждане на
заседание
на МС

Краен срок
за приемане

Закон
за
изменение
и § 32 от ПЗР на Закона за Привеждане в съответствие със Закона за
допълнение на Закона за предучилищното и училищното предучилищното и училищното образование в
професионалното образование образование
изпълнение на § 32 от същия закон.Въвеждане
и обучение
на
нова
структура
в
системата
за
професионално образование и обучение и
разширяване на спектъра от възможности за
придобиване на степени на професионална
квалификация от ученици и лица, навършили
16 г.
Изменение на Наредба № 1 от ЗИД на ЗПОО
Привеждане в съответствие със Закона за
08.09.2015 г. за условията и
предучилищното и училищното образование
реда за провеждане на
обучение чрез работа (дуално
обучение)

МОН

15.11.2015 –
15.03.2016 г.

15.03.2016 г.

15.04.2016 г.

20.04.
2016 г.

15.09.
2016 г.

МОН

15.08. –
15.10.2016 г.

15.10.2016 г.

Неприложимо

Неприложимо

30.11.
2016 г.

ЗИД на Закона за развитие на Чл. 9, ал. 2, т. 3 от ЗВО;
академичния
състав
в Стратегия за развитие на
Република България
висшето
образование
в
Република България за периода
2014-2020 г.

Създаване на дългосрочна рамка за адекватно
развитие на системата на висшето образование
и изпълнение на мерките, заложени в Плана за
действие по Стратегията за развитие на
висшето образование в Република България за
периода 2014-2020 г.

МОН

април 2015 г.

април 2015 г.

04.05.2015 г.

11.05.
2015 г.

юни
2016 г.
(приема се
от НС)

Приемане на наредби за Чл. 10, ал. 2, т. 1, във връзка с чл.
държавните изисквания за 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето
придобиване
на
висше образование
образование по специалности
от регулираната професия
„Инженер в инвестиционното
проектиране“

Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето
образование, Министерският съвет утвърждава
държавни изисквания за придобиване на висше
образование
по
специалностите
от
регулираните професии. В Сектор XIV
„Професии в областта на архитектурата и
строителството” на Решение № 273 от 6 април
2012 г. за изменение и допълнение на Решение
№ 619 на Министерския съвет от 2009 г. за
приемане на Списъка на регулираните
професии в Република България е професията
„Инженер в инвестиционното проектиране”.

МОН

април – юни
2016 г.

юни-юли
2016 г.

юли-август
2016 г.

август
2016 г.

август
2016 г.
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№

Проблемна област

5. Липса на
специалисти в
търсени от бизнеса
области и лошо
качество на
професионалното
образование

Наименование на
нормативния акт

Законово основание

Държавен
образователен Закон за предучилищното
стандарт
за
статута
и училищното образование
професионалното развитие на
педагогическите специалисти

6. Често променящо
Изготвяне на проект на Чл. 19 от ЗНА
се законодателство нормативен акт за условията и
реда
за
планиране
и
извършване на оценка на
въздействието на проектите на
закони,
кодекси
и
подзаконови
нормативни
актове
7. Често променящо
Изготвяне на проект на Чл. 19 от ЗНА
се законодателство Наредба относно обхвата и
методологията за извършване
на оценка на въздействието

8. Ниска ефективност Изготвяне на проект на Закон
на правната рамка за изменение и допълнение на
за разрешаване на Закона за медиацията
спорове

Аргументи за необходимостта от мярката/очакван резултат

и Необходимост от разработване на държавен
образователен
стандарт
за
статута
и
професионалното развитие на педагогическите
специалисти. Наредбата определя държавния
образователен
стандарт
за
статута
и
професионалното развитие на учителите,
директорите
и
другите
педагогически
специалисти в системата на предучилищното и
училищно
образование.
Държавният
образователен
стандарт
за
статута
и
професионалното развитие на учителите,
директорите
и
другите
педагогически
специалисти
определя
функциите
и
длъжностите в институциите в системата на
училищното и предучилищното образование и
необходимата за заемането професионална
квалификация.
Изпълнение на изискванията на ЗНА във
връзка с въвеждане на оценката на
въздействието като задължителен елемент на
нормотворческия процес. Повишаване на
съгласуваността на законодателството и
овладяване
на
твърде
динамичния
законодателен процес.
Изпълнение на изискванията на ЗНА във
връзка с въвеждане на оценката на
въздействието като задължителен елемент на
нормотворческия процес. Повишаване на
съгласуваността на законодателството и
овладяване
на
твърде
динамичния
законодателен процес.
Целта на промените ще бъде подобряване на
качеството на процедурата по медиация,
повишаване
на
компетентността
на
медиаторите, увеличаване на популярността и
засилване на доверието на обществото в този
способ за извънсъдебно решаване на спорове,
което да спести време и средства за съда,

Отговорна
институция
(вносител)

Изработване
на
нормативния
акт и таблица
на съответствието - до

Дата за
предварително
съгласуване

Дата на
внасяне в МС

Дата за
разглеждане на
заседание
на МС

Краен срок
за приемане

МОН

Заповед
№ РД
091057/06.08.
2015 г. на
министъра на
образованието и науката

10.05.2016 г.

неприложимо

неприложимо

01.09.
2016 г.

АМС,
всички
министерства

август 2016 г.

септември
2016 г.

септември
2016 г.

октомври
2016 г.

октомври
2016 г.

АМС,
всички
министерства

август 2016 г.

септември
2016 г.

септември
2016 г.

октомври
2016 г.

октомври
2016 г.

МП

декември
2016 г.

януари 2017 г.

февруари
2017 г.

февруари
2017 г.

март 2017 г.
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№

Проблемна област

Наименование на
нормативния акт

Законово основание

Аргументи за необходимостта от мярката/очакван резултат

Отговорна
институция
(вносител)

Изработване
на
нормативния
акт и таблица
на съответствието - до

Дата за
предварително
съгласуване

Дата на
внасяне в МС

Дата за
разглеждане на
заседание
на МС

Краен срок
за приемане

гражданите и бизнеса

9. Независимост на
съдебната система
и корупция

Работната група не е институционализирана; не са разработени мерки
На 30.06.2016 г. е внесен в Народното събрание и приет на първо четене Закон за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Законът и свързаното с
него Бюро са елемент от дългосрочната стратегия и инструмент за бъдеща употреба в борбата с корупцията по високите етажи на администрацията.

4

Административни мерки
№

Проблемна област

Изграждане на нова или укрепване
на съществуваща структура или
създаване на работна група

1.

Често променящо се
законодателство

Осигуряване на експертен ресурс

2.

Често променящо се
законодателство

3.

Често променящо се
законодателство

Създаване на действащи механизми,
които
да
осигурят
реалното
взаимодействие на структурите в
рамките на министерствата и
ведомствата при изготвяне на
предварителна и последваща оценка
на въздействието на нормативни
актове
Осигуряване на висок стандарт при
предварителния
преглед
на
съответствието на законопроектите с
Конвенцията за защита правата на
човека и основните свободи и с
практиката на Европейския съд по
правата на човека

4.

Отсъствие на изградена
пътна инфраструктура
или лошо състояние на
съществуващата такава

5.

Отсъствие на изградена
пътна инфраструктура
или лошо състояние на
съществуващата такава

6.

Независимост на
съдебната система и
корупция

Създаване на работна група със
задача да предложи конкретни
изменения
в
законовите
и
подзаконовите нормативни актове,
които да улеснят механизмите за
компенсиране на собствениците на
земя,
при
спазване
на
конституционните им права.
Доизграждане на базата данни на
имотния регистър

Аргументи за необходимостта от мярката/
очакван резултат
Целта на тези мерки е подобряване на процеса по
изработване на законодателната програма на
Министерския съвет, подобряване на координацията
между звената вътре в институциите, извършване на
проверки
за
съответствие
на
предлаганите
законопроекти със стратегическите документи,
предложени от съответната институция и сроковете,
предвидени в тях, идентифициране на закони, имащи
пряк ефект върху бизнес средата и по отношение на
тях да се прилагат завишени стандарти за оценка на
въздействието и обществени консултации

Целта на тези мерки е ускоряване на процедурите при
отчуждаване на земи при изграждането на нови
инфраструктурни
линейни
обекти
или
реконструкцията на съществуващи такива.

Средство за
изпълнение

Функции на
новата/
реорганизираната структура

Промяна в
числеността на
персонала

Проведено
специализирано
обучение

Отговорна
институция

Краен
срок

Всички
министерства и
ведомства
Всички
министерства и
ведомства

октомври
2016 г.

Всички
министерства и
ведомства

октомври
2016 г.

МРРБ, АПИ

септември
2016 г.

АВ

октомври
2016 г.

декември
2016 г.

Работната група не е институционализирана; не са разработени мерки
На 30.06.2016 г. е внесен в Народното събрание и приет на първо четене Закон за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Законът и свързаното
с него Бюро са елемент от дългосрочната стратегия и инструмент за бъдеща употреба в борбата с корупцията по високите етажи на администрацията.
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Открити въпроси
№

Проблемна област

Наименование

Аргументи за необходимостта от мярката/очакван резултат

Отговорна
институция
(вносител)

Срок за подготовка от - до

Краен срок

1.

Липса на
специалисти в
търсени от бизнеса
области и лошо
качество на
професионалното
образование

Осигуряване
на
допълнително
практическо обучение на студентите,
обучаващи се във висшите училища в
България

Необходимост от провеждане на допълнително практическо обучение на
студентите. Очакваните резултати са и в посока на укрепване на капацитета на
кариерните центрове във висшите училища и структурите, които реализират
студентските практики и задължителни стажове по учебен план.

МОН

09.2016-11.2016 г.

2020 г.

2.

Липса на
специалисти в
търсени от бизнеса
области и лошо
качество на
професионалното
образование

Повишаване на ефективността на
образованието и обучението в системата
на народната просвета, чрез създаване и
надграждане на компетентности у
педагогическите кадри

МОН

Приета с РМС № 271 от
14.04.2016 г.

ХІІ2016 г.

3.

Липса на
специалисти в
търсени от бизнеса
области и лошо
качество на
професионалното
образование

Подкрепа за развитие на система за
осигуряване
на
качество
в
професионалното
образование
и
обучение (Качество на ПОО)

МОН

09.2016-11.2016 г.

2020 г.

4.

Липса на
специалисти в
търсени от бизнеса
области и лошо
качество на
професионалното
образование

Изграждане
и
прилагане
на
функционираща национална система за
валидиране на резултати от неформално
образование и самостоятелно учене
(Национална система за валидиране)

Мярката произтича от необходимостта за създаване и надграждане на
компетентности у педагогическите специалисти и е свързана с изпълнението на
Националната програма „Развитие на педагогическите специалисти“. Повишаването
на качеството на образованието е от съществено значение за устойчивия растеж на
страната. Решаващо условие за качествено образование са обучението и
продължаващата квалификация на педагогическите специалисти и свързаните с
това политики, съответстващи на динамично променящите се социални и
икономически условия. Резултатите от изпълнението на мярката са ориентирани
към продължаваща квалификация на педагогическите специалисти. Очаква се
планираните обучения по Програмата до достигне 41 броя. Те ще бъдат съобразени
със спецификата на заеманите длъжности с цел подпомагане професионалното
израстване и кариерното развитие на лицата, заемащи различни педагогически
длъжности.
Необходимостта мярката е свързана с усъвършенстване на системата за осигуряване
на качеството на професионалното образование и обучение чрез въвеждане на
инструменти и механизми за външно оценяване. Мярката ще бъде изпълнявана чрез
операция по ОП НОИР, ПО 2 – „Система за осигуряване на качество в ПОО“.
Очаквани резултати са насочени към надграждане на съществуващата система
ЕСУПО с външни оценки на ПОО, извършвани от работодатели чрез уеб-базирани
инструменти и провеждане на партньорски проверки с цел тестване на 1 бр.
механизмВ резултат от изпълнението на мярката се очаква в партньорски проверки
да бъдат включени 200 професионални училища, а учениците, участващи в
дейности по операцията, в подкрепа на професионалното образование в
направления от приоритетно значение за икономиката да достигнат 3000.
Необходимостта от мярката е свързана с усъвършенстване на механизма за
валидиране на резултатите от неформално обучение и информално учене,
разработен в рамките на проект „Нов шанс за моето бъдеще“по ОП РЧР 2007-2013.,
като за целта е предвидена операция по ПО2 – „Национална система за валидиране“
от ОП НОИР.Очакван резултат е насочен към преодоляване на негативните
последици при прилагането на съществуващите механизми и инструменти за
валидиране на резултатите от неформално обучение и информално учене. Броят на
лицата, желаещи да валидират знания, умения и компетентности, се очаква до
достигне 3000.

МОН

04.2016-06.2016 г.

2019 г.
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№

Проблемна област

5.

Липса на
специалисти в
търсени от бизнеса
области и лошо
качество на
професионалното
образование

6.

Отсъствие на
изградена пътна
инфраструктура
или лошо
състояние на
съществуващата
такава
Отсъствие на
изградена пътна
инфраструктура
или лошо
състояние на
съществуващата
такава
Независимост на
съдебната система
и корупция

7.

8.

Наименование

Квалификация
специалисти

на

Аргументи за необходимостта от мярката/очакван резултат

Отговорна
институция
(вносител)

педагогически Необходимостта от мярката е свързана с актуализиране и разширяване на знанията
МОН
и уменията на преподавателския състав в образователните институции в
съответствие с изискванията на пазара на труда. Съдържанието на мярката обхваща
предвидени през периода 2016-2018 г. дейности, които ще се осъществяват в
изпълнение на операция „Квалификация на педагогически специалисти“ по ОП
НОИР.Изпълнението на дейностите по тази операция ще осигурят постигането
резултати, свързани с подобрената подготовка на педагогическите специалисти и
осъвременяване на програмите, вкл. подобряване на резултатите от външното
оценяване на техните възпитаници. Допълнително ще бъде подобрено
функциониране на системата за професионално развитие и кариерно израстване,
както и повишаване на участието в краткосрочни обучения. Операцията е насочена
към мотивиране и задържане на млади педагогически специалисти в системата на
средното образование,. Тя ще осигури подкрепа на педагогическите специалисти за
повишаване на квалификацията и подобряване на професионалните им умения по
отношение на научната, педагогическата, методическа и управленската подготовка
и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване, вкл. чрез
гарантиране на устойчивост и надграждане на добрите практики за качествена
промяна в капацитета на педагогическите специалисти.
Ранжиране/приоритизиране на пътните Мерките произтичат от необходимостта при наличието на ограничен финансов МРРБ, АПИ
отсечки,
които
се
нуждаят
от ресурс да се извърши ясно приоритизиране на пътищата, които подлежат на
рехабилитация с цел подобряване на рехабилитация или съответно предстои да бъдат изградени. При приоритизирането
експлоатационното им състояние.
на пътните отсечки следва да бъдат отчетени показатели като текущо състояние на
пътната отсечка (вклч. качество на пътната настилка), степен на натовареност на
пътната отсечка, засегнато население и др. Очакваните резултати са в посока на
осигуряването на ефективно и ефикасно разходване на ограничения финансов
Ранжиране/приоритизиране на новите ресурс.
пътища, които е необходимо да бъдат
изградени.

Срок за подготовка от - до

Краен срок

05.2016-07.2016 г.

2018 г.

07.2016-09.2016 г.

09.2016 г.

Работната група не е институционализирана; не са разработени мерки
На 30.06.2016 г. е внесен в Народното събрание и приет на първо четене Закон за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Законът и
свързаното с него Бюро са елемент от дългосрочната стратегия и инструмент за бъдеща употреба в борбата с корупцията по високите етажи на администрацията.

