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Специфична препоръка 1
Да подобри събирането на данъците чрез целенасочени мерки в области като данъците върху горивата и труда. Да модернизира корпоративното управление на държавните предприятия чрез приемането и привеждането в действие на бъдещото законодателство.
Табл. 1: Мерки, адресиращи СП 1, част от Приложение 1
Област на
политика

1
Данъчна
политика,
подобряване на
събираемостта на
данъците

Наименование
на мярката

2
Подобряване на
условията за
доброволно
спазване на
законодателството

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

3

Начална
дата

Актуално състояние
(към юли 2019 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението ѝ

Крайна
дата
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Постоянен мониторинг и комуника- 2019 г.
ция със задължени лица, формиращи значим дял от икономиката в
страната;
Усъвършенстване на подхода, насърчаващ доброволното изпълнение
на задълженията от страна на добросъвестните лица;
Организиране на срещи със задължени лица с цел насърчаване доброволното изпълнение и предотвратяване на данъчни отклонения.
Подобряване на обслужването с
оглед стимулиране на доброволното
изпълнение чрез:
- Прилагане на иновативни решения
при предоставянето на услуги;
- Облекчаване на административните процедури и изисквания, свързани с деклариране и плащане на
задължения;
- Служебен обмен на информацията
с други администрации;
- Намаляване на обществената
търпимост към сенчестата икономика и популяризиране на правата и
задълженията на гражданите и
бизнеса и увеличаване на доверието
в публичната администрация и
политиките.

Текущо се наблюдават задължени лица
със значителен принос за приходната
част на бюджета или със съществено
влияние за икономическия растеж в
страната.
Организират се срещи и се дават насоки
на бизнеса за доброволно коригиране
на констатирано неизрядно поведение.
Предоставена е възможност едновременно с регистрацията в АВ да се заявява и регистрация по ЗДДС, която се
извършва в съкратени срокове и опростена процедура.
Проведени са 7 информационни кампании на НАП, в т.ч. напомнителни във
връзка с различни казуси, свързани с
подаването на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с
цел доброволно коригиране и/или
прихващане на дължими публични
задължения.
Приети/издадени нормативни актове
през периода:

Ежемесечно наблюдение на икономи2019 г.
ческото поведение на задължени лица,
в т. ч. и мониторинг на големи икономически оператори в страната;
Изпращане на уведомителни писма до
бизнеса с цел предотвратяване на данъчни злоупотреби и въвличане в данъчни измами;
Провеждане на срещи между бизнеса и
НАП при отклонение от обичайната
търговска практика.
Служебен обмен на информация между
АВ и НАП по отношение на лицата заявили желание за регистрация по ЗДДС
пред АВ.
Планирани са различни информационни
кампании, като например:
- електронни съобщения до съставителите на финансови отчети, с които НАП
им напомня да декларират своите доходи;
- електронни съобщения до ЗЛ, с които
НАП напомня, че следва да си обявят и
Правилник за изменение и допълнение публикуват ГФО в АВ;
на на Правилника за прилагане на ЗДДС - електронни съобщения до лицата да
коригират данни в подадените от тях
( ДВ, бр. 3 от 8.01.2019 г.
Наредба за изменение и допълнение на ГДД за 2018 г., както по ЗДДФЛ, така и по
ЗКПО в срок до 30.09.2019 г. и др.
Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържаПри несъответствия се прилагат различнието, сроковете, начина и реда за
ни мерки – информиране на лицата за
подаване и съхранение на данни от
възможността сами да коригират данниработодателите, осигурителите за
те в декларациите си в рамките на
осигурените при тях лица, както и от
самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 9 от законовия срок, покани за отстраняване
на несъответствия след изтичане на
29.01.2019 г.)

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

8

9

Подобряване Брой подадени
на събираекоригиращи
декларации в
мостта;
резултат на
извършвани
Редуциране
контролни
на правонарушенията и дейности и
повишаване производства,
на обществе- изпратени
ното доверие писма и проведени срещи;
към АМ и
Относителен
НАП;
дял на обжалПовишаване ваните актове;
ефективност- Приети нормата на осъщес- тивни актове;
Проведена
твявания от
информационНАП и АМ
на кампания.
данъчен
контрол.

4

1

2

Подобряване на
събирането на
просрочени
публични задължения

Оптимизиране и
развитие на
контролната
дейност. Разширяване на целенасочените
мерки за повишаване събираемостта на данъците върху горивата и върху
труда.
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Наредба за допълнение на Наредба №
Н-9 от 2018 г. за регистрите, водени от
Агенция "Митници" ( ДВ, бр. 9 от
29.01.2019 г.)

срока за доброволна корекция и подаване на коригиращи декларации, извършване на проверки и др.

Промяна на подхода и механизмите 2019 г.
за събиране на публичните задължения в съответствие с Концепцията
за развитие на процесите и дейностите по събиране на публични вземания в периода 2016–2020 г. Сегментиране на подходите за събиране на просрочени публични задължения според класифицирани по
поведение и вид задължени лица,
размера и категоризацията на дълга
им;
Подобряване на комуникацията, в
т.ч. и по електронен път, с длъжници, публични взискатели и заинтересовани страни за ранно третиране на
новия дълг;
Ранно прилагане на способи, стимулиращи доброволно плащане на
просрочени задължения, с цел
избягване на необходимостта от
прилагане на принудителни действия.;
Изпълнение върху вземанията на
длъжници от разпоредители с бюджет - Изпълнение на РМС № 592 от
2018 г.
Осъществяване на постоянен мониторинг спрямо лица със задължения
на събираемостта на просрочените
вземания с висок фискален ефект.

1.Създадени са критерии за обособяване на отделни групи/подгрупи на длъжници.
2.В края на 2018 г. е внедрена нова
електронна услуга на НАП за предявяване по електронен път на публични
вземания по актове, издадени от публични взискатели органи на държавна,
общинска или съдебна власт, за принудително събиране в НАП.
3. Мярката включва различни комуникационни способи със задължените
лица и е с постоянен характер, в т.ч.
ранно уведомяване (чрез електронни
съобщения и телефонни кампании).
Предвиден е нов ред за разпоредителите с бюджет, а именно да уведомяват
приходните администрации, както за
предстоящите плащания по договори
или първични платежни документи,
така и за сключените от тях договори.
Разработена и внедрена е нова информационна система „РМС Плащания“,
обезпечаваща изпълнението на дейностите по РМС № 592/21.08.2018 г.
Провеждане на персонални срещи от
страна на директорите на ТД на НАП в
цялата страна със селектирани лица, с
цел ефективно наблюдение на поетите
от тях ангажименти за плащане на дълга
и навременен контрол за третирането
им от страна на компетентните органи.

Разработване на единни правила относно подходите за събиране на просрочени публични задължения в зависимост
от профила на длъжника.

Анализи и периодични оценки на
2019 г.
риска от неспазване на законодателството и за наличие на индикации за
укриване на печалби и други проявления на сенчестата икономика,
участие в схеми на данъчни и/или
осигурителни измами или отклонение от обичайна търговска практика;
Усъвършенстване и осъществяване
на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален
риск;
Продължаване на съвместните

1. Контролираните стоки с висок фискален риск (СВФР) са 563 /в т.ч. горива/;
фискалните контролни пунктове(ФКП) са
305 /в т.ч. митническите бюра и данъчни складове/
2. Действащи екипи на ФКП; мобилни
екипи; оперативен център в режим
24/7; извършват се:
-проверки на МПС на ФКП; поставени
технически средства за контрол /ТСК/;
-проверки на местата на получаване/разтоварване;

Извършване на проверки на транспортни средства, превозващи СВФР;
Използване на ТСК;
Налагане на обезпечителни мерки;
Разкриване на нови ФКП на ГКПП и във
вътрешността на страната;
Допълване на списъка на СВФР;
Усъвършенстване организацията на
работа по осъществяване на фискален
контрол и в търговски обекти;
Съвместни контролни действия;
Мониторинг на рискови лица;
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2019 г.

Повишен дял на
задълженията,
погасени в
срок;
Ръст на събираемостта на
просрочените
публични
задължения;
Повишен дял на
задълженията,
погасени преди
предприемане
на принудителни действия;
5%-ен ръст на
събираемостта
на нововъзникналия дълг;
намален брой
на некоректните длъжници.

2019 г.

Извършени
проверки;
Установени
административни нарушения - съставени
АУАН (акт за
установяване
на административно нарушение)
Наложени
обезпечения

Усъвършенстване на профила на задълженото лице.

Организиране на кампании за повишаване на събираемостта на просрочените
публични вземания, в това число мониторинг на различни категории лица по
браншове, извършващи дейности,
подлежащи на лицензионни или разрешителни режими и други.
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действия на АМ и НАП:
Провеждане на взаимни работни
срещи и/или обучения;
Оперативен обмен на информация
и/или съвместен анализ на риска;
Организиране и извършване на
самостоятелни или съвместни проверки и други форми на контрол,
като се извършват действия в следните направления:
-Контролни действия – на обекти за
търговия с горива и съдове за съхранение на горива за собствено потребление;
-Контролни действия свързани с
изпълнението на изискването за
предоставяне на обезпечение от
търговците на горива съгласно чл.
176в от Закона за данък върху добавената стойност;
-Проверки в обекти, в които се
използват ЕСФП във връзка с изпълнение на изискванията, пряко свързани с препятстване на нарушенията
при търговията с горива са в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране
и отчитане чрез фискални устройства
на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за
управлението им и изисквания към
лицата, които извършват продажби
чрез електронен магазин;
-Извършване на постоянен мониторинг на лицензираните складодържатели по Закона за акцизите и
данъчните складове, като при установени рискови индикации се предлагат и организират фискални контролни пунктове за фискален контрол
на горивата при постъпването и
извеждането на горива от данъчните
складове.
-- Въвеждане на система за видеонаб-людение и контрол в данъчните
складове, която ще подпомогне
служителите на Агенция „Митници“
да извършват проучвателни действия и установяват рискови индикатори, с което ще се повиши качеството при извършване на общи конт-
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-проверки в търговски обекти
3. Междуведомствен координационен
център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на
рискови стоки и товари в осигуряващ
координация между ГДБОП, ГД „НП“ и
ГД „ГП“ на МВР, ДАНС, АМ, НАП и ИААА.
В сила от 01.01.2019 г. е налице промяна в чл. 99, ал. 6 от ЗАДС, като вече
предлагането и продажбата на акцизните стоки чрез публикуване на обяви и
съобщения, вкл. в електронен вид, са
забранени. През 2018 г. разпоредбата
налагаше забрани само по отношение
акцизните стоки, подлежащи на облепване с бандерол.
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за
управлението им и изисквания към
лицата, които извършват продажби чрез
електронен магазин (ДВ, бр. 10 от
01.02.2019 г.)
През първото тримесечие на 2019 г.
са приети и изменения на Наредба Н-18
от 2006 г., които налагат лицата, които
използват ЕСФП, да приведат функционалността на ЕСФП така, че при прекъсване на връзката/комуникацията между
централно регистриращо устройство
(ЦРУ) и нивомерна измервателна система да блокира работата на ЕСФП. В
случай че връзката/комуникацията се
възстанови преди изтичането на 15-ата
минута от началото на прекъсването,
работата на системата продължава, като
се изпраща съответно съобщение за
възстановяване на връзката.
Подобрен е справочния капацитет на
информационните продукти в НАП,
свързани с горива, като е оптимизиран
интерфейса на Информационна система
„Контрол на горивата“ (ИСКГ), коригирани са и видовете обекти в базата
данни на ИСКГ, съответстващи на промяната в нормативна база. Извършват
се подобрения в информационната
система „Фискални устройства с Дистанционна връзка“, съответстващи на

Взаимодействие с румънската данъчна
администрация по граничните контролни пунктове, относно рискови стоки и
товари.

Увеличаване на броя на фискалните
контролни пунктове /ситуирани до
данъчни складове и петролни бази/.
Проект - Предварително деклариране на
данни за превоз на стоки на територията
на Република България.
Обсъждане на предложения за промени
в съществуващата редакция на чл. 118
на ЗДДС, с цел прецизиране на кръга от
лица, които са длъжни да подават в НАП
данни за доставки и движение на доставени/получени количества течни горива,
както и за промяната в тях. Съгласно
предложеното, от т. 3 на ал. 11 се изключват доставените количества горива
от обекти с монтирани разходомери и
измервателни системи (петролни бази),
от които зареждат търговци на горива,
които не са крайни потребители и зареждат в автоцистерни извън резервоара на моторното превозно средство.
Самите технически устройства са пригодени за зареждане на големи количества гориво.
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издадени
наказателни
постановления;
Ръст на: декларираната данъчна основа
Увеличен
размер на
допълнително
установените
задължения;
Брой образувани досъдебни
производства
от разследващ
митнически
инспектор за
престъпления с
предмет акцизни стоки;
Брой контролни
производства
на лица, извършващи
електронна
търговия;
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ролни планови действия във връзка
с Инструкцията за взаимодействие
между НАП и Агенция „Митници“.
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промяната в нормативна база.

Наблюдение и ефективен контрол на
електронната търговия.
Засилена координация между
органите на НАП,
АМ, МВР, ИА
„Автомобилна
администрация”
към МТИТС и
органите на
досъдебното
производство
при установяване
на данъчни
измами и нарушения в хода на
ревизионни
производства и
проверки

Осъществяване на обмен на инфор- 2019 г.
мация между НАП, МВР, ДАНС и
Прокуратурата (ПРБ), свързана с
конкретни случаи на избягване на
установяването и плащането на
данъчни задължения;
Функциониране в Специализираната
прокуратура на Специализирано
звено за разследване на данъчни
престъпления, свързани с организирани престъпни групи;
Продължаване дейността на създадения през 2015 г. Междуведомствен координационен център.

Денонощно осъществяване на експертна дейност в МКЦПККДРСТ към ГДБОП постоянно действаща структура, осигуряваща координацията и взаимодействието между ГДБОП, ГД „Национална
полиция” /ГДНП/, ГД „Гранична полиция” /ГДГП/, ДАНС, АМ, НАП и ИА „Автомобилна администрация.

Координиране и разпределяне на слу2019 г.
чаи на органите по приходите, извършващи фискален контрол; възлагане на
проверки на ротационен принцип;
Проследяване на предприетите фискални действия;
Оказване на методическо съдействие на
дежурните екипи, извършващи фискален контрол;
Оперативно взаимодействие с МВР и
други институции, извършващи експертна дейност в МКЦПККДРСТ.

Редуциране на
броя на данъчните злоупотреби и отклонение от данъчно облагане;
Брой наблюдавани и образувани от специализираното
звено в ПРБ
досъдебни
производства;
Проведени
съвместни
специализирани операции от
МКЦ.

Участие на Република България в структурите
и дейността на ЕС
и в инициативи
на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в
областта на
данъците и
административното сътрудничество

Изпълнение на поетия с присъеди2019 г.
няването на България към Приобщаващата рамка ангажимент за въвеждане на четирите минимални стандарти за борба с намаляването на
данъчната основа и прехвърлянето
на печалбите (BEPS), както и за
участие в партньорските проверки.

Участие в заседания на РГ „Данъчни
въпроси - пряко облагане ССТВ“ към
Съвета – 2бр.
Участие в заседание на Работна група
към Комисията за имплементиране на
Директива 2017/952 – 1 бр.

Участие в заседанията на РГ „Данъчни
2019 г.
въпроси – пряко облагане“ в зависимост
от броя на планираните от действащото
председателство.
Участие в работни групи към Комисията
в зависимост от броя на определените
от ЕК заседания.
Въвеждане на Директива 2017/952 и
Директива 2016/1164 в срок до
31.12.2019 г.
Участие, съгласно графика на организацията, в заседанията на работни групи и
инициативи на ОИСР в областта на
данъчната политика като:
Приобщаваща рамка за въвеждане на
данъчните мерки против свиването на
данъчната основа и прехвърлянето на
печалби (BEPS), Работна група 2 „Анализ
на данъчната политика и данъчна статистика“, Работна група 6 "Данъчно
облагане на многонационалните предприятия", Работна група 9 "Данъци върху
потреблението", Работна група 11 „Агресивно данъчно планиране“, Целева

Изготвени и
приети законодателни промени;
Участие в заседанията на
работните
групи към
ОИСР.
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постоянна мярка

Създаване на
експерти в
областта на
превенцията
и противодействието
на корупцията.

Промяна в
нагласата и
създаване на
антикорупционна култура,
отношение на
нетърпимост и
нетолерантност
към прояви на
корупция.

група за дигитална икономика, Форум за
вредни данъчни практики.
Въвеждане на
антикорупционно
обучение като
част от гражданското образование

Корпоративно
управление на
държавните предприятия

Модернизиране
на рамката за
управление на
държавните
предприятия в
съответствие с
добрите международни практики

Законовата рамка в образованието
март 2018
дава възможност в образователната
програма да бъдат включени теми,
свързани с превенцията и противодействието на корупцията. В тази
връзка КПКОНПИ подпомага процеса на включване на антикорупционното образование и възпитание на
всички образователни нива. Крайната цел е създаването на специалност
във висшето образование за противодействие на корупцията, разширяването на обхвата на антикорупционното образование в средните
училища, като елемент от гражданското образование и формирането на
култура на нетолерантност към
корупционното поведение от найранна детска възраст.

Висше образование:
- през учебната 2018/2019 г. в УНСС, със
съдействие от страна на Комисията, е
открита специалност „Противодействие
на корупцията“ в ОКС „магистър“ със
срок на обучение 2 семестъра;

Изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба в
областта на корпоративното управление на държавните дружества
чрез изпълнение на проект „Модернизиране на рамката за управление
на държавните предприятия в съответствие с добрите международни
практики“ по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи

Прието РМС за одобряване на две
искания за получаване на подкрепа по
ППСР, в т.ч. за „Модернизиране на
рамката за управление на държавните
предприятия в съответствие с добрите
международни практики“.
Проектът е одобрен от ЕК.
Стартирана е реализацията на проекта:
Одобрени параметрите на проекта и
очакваните дейности и резултати;
Попълнени въпросници на ОИСР от
всички министерства и две общини;
Проведена първа проучвателна мисия в
България от ЕК и ОИСР - октомври 2018
г.
Изготвен предварителен доклад на
ОИСР за рамката на държавните предприятия в страната
Проведена втора мисия на ОИСР в
България – 23 и 24.01.2019 г.
Стартиране на работа по изготвяне на
предложения за промени в нормативната уредба (януари 2019 г.) – обсъден

юни 2018

- Затвърждаване на антикорупционното
образование във висшите училища;

Училищно образование:
- темата корупция/антикорупция е
включена в учебната програма на новия
предмет за гражданско образование за
XI и XII клас, като това обучение ще
- Разширяване на обхвата на антикорупстартира през 2020/2021 година. В
ционното образование в средните
утвърдената на 16 август 2018 г. програма за гражданското образование за XI училища.
клас е включено и понятието „корупция“.

Приемане на законопроекта от Народмарт
ното събрание (септември 2019 г.).
2020г.
Изготвяне и приемане на подзаконовата
нормативна уредба към Закона за публичните предприятия, в 6-месечен срок
от приемането на закона, с подкрепата
на ОИСР, в т.ч:
-Правилник за прилагане на Закона за
публичните предприятия;
-Методика за подбор, номиниране и
назначаване на членове на органи за
управление и контрол в едноличните
публични предприятия и определяне на
кандидатите за заемането на тези
длъжности в публичните предприятия, в
които държавата е съдружник/акционер.

В резултат на
това обучение се очаква
учениците от
средните
класове да
могат да
идентифицират и оценяват негативното влияние
на корупционните практики.
- унифициране и модернизиране на
правната
уредба в
областта
- подобряване на управлението на
държавните
и общинските
дружества;
- подобряване на финансовото състояние и ограничаване на
фискалните
рискове.

- повишаване
прозрачността
и публичността
при управлението на държавните дружества;
- намаляване
броя на дружествата,
генериращи
загуба;
- намаляване на
условните
задължения,
произтичащи от
държавните
дружества.
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документ на ОИСР с концепции и идеи
за законодателни промени.
Представен окончателен доклад на
ОИСР за държаните предприятия, съдържащ заключения и препоръки.
Представени от ОИСР предложения за
нормативни изменения в областта на
държавните предприятия (меморандум
за структура на нов закон), обсъдени в
Париж, и въз основа на които българските власти ще изготвят проект на нов
закон.
Изготвен законопроект и съпътстващите
го документи; проведена е процедура
по съгласуване по реда на УПМСНА и
публично обсъждане; финализиране на
предложенията за нормативни промени;
Проведено работно посещение в Латвия
на експерти от България, Литва и Швеция относно споделяне на добри практики за управление на държавните
предприятия.
Проектът на Закон за публичните предприятия е одобрен от Министерския
съвет на заседание, проведено на
27.05.2019 г.
На 05.06.2019 г., законопроектът е
внесен за разглеждане в Народното
събрание, като на 05.07.2019 г. е приет
на първо гласуване.
В периода 11-13 юни 2019 г. в България
е проведена трета мисия на ОИСР.

9

Специфична препоръка 2
Да гарантира стабилността на банковия сектор чрез засилване на надзора, насърчаване на адекватната оценка на активите, включително банковите обезпечения, и насърчаване на функциониращ вторичен пазар за необслужваните заеми. Да гарантира ефективен надзор и прилагане на нормативната уредба за борба с изпирането на пари. Да укрепи небанковия финансов сектор чрез ефективно прилагане на основан на риска надзор, изпълнение на приетите наскоро насоки за оценка и осъществяване на надзор на групово равнище. Да изпълни предстоящата пътна карта за справяне с установените пропуски в нормативната уредба за обявяване в несъстоятелност. Да
насърчава стабилността на сектора на автомобилното застраховане чрез преодоляване на пазарните предизвикателства и оставащите структурни слабости.
Табл. 2: Мерки, адресиращи СП 2, част от Приложение 1
Област на
политика

1
Превенция
на изпирането на
пари и
финансиране на
тероризма

Наименование
на мярката

2
Привеждането на
българското
законодателство
в съответствие
съсзаконодателството на Европейския съюз

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

Начална
дата

3
4
Транспониране на Директива (ЕС)
2017 г.
2015/849 на Европейския парламент
и на Съвета от 20 май 2015 година за
предотвратяване използването на
финансовата система за целите на
изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на
Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на Директива 2005/60/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета
и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (AMLD 4)

Актуално състояние
(към юли 2019 г.)
5
Въведени са изисквания на Директива
(ЕС) 2015/849 чрез новият Закон за
мерките срещу изпиране на пари и
Правилника за неговото прилагане.
Със закона се определят мерки за
превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и
контролът по тяхното изпълнение.
В съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 са доразвити
контролните правомощия на Българската народна банка, Комисията за
финансов надзор и Държавната комисия по хазарта, в качеството им на
органи за надзор. При осъществяването на надзор върху дейността на поднадзорните им лица и установяване на
административни нарушения на Закона
за мерките срещу изпирането на пари,
тези органи ще имат правомощия да
ангажират административнонаказателна отговорност.
Осъществена бе интензивна работа по
законодателни промени, свързани с
потенциални проблеми, идентифицирани от Комисията при оценката на

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението ѝ

Крайна
дата

6
7
Внасяне в НС и приемане на изменения 2019 г.
в ЗМИП с цел пълно въвеждане на
Директива (ЕС) 2015/849.
Последващи изменения в ППЗМИП с
цел отразяване на последните изменения в ЗМИП.

Очакван ефект,
в т.ч. бюджетен

8
Повишаване на
сигурността на
бизнес средата в
България в
дългосрочен
план.

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност
9
Приети изменения в ЗМИП
и подготвен
проект на
Постановление на Министерския
съвет за
изменение и
допълнение
на ППЗМИП

10

1

Засилване
на надзора
и законодателството в небанковия
финансов
сектор

2

3

4

Изготвяне на
Национална
оценка на риска

Прилагане на разпоредбите на
правото на ЕС и по-специално на
Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета

Привеждането на
българското
законодателство
в съответствие с
последните
изменения на
законодателството на Европейския съюз

Транспониране на Директива (ЕС)
2018 г.
2018/843 на Европейския парламент
и на Съвета от 30 май 2018 година за
изменение на Директива (ЕС)
2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за
целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма и за
изменение на директиви
2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (AMLD5).
Изготвяне на средносрочна процеянуари
дура за управление на ресурсите на 2018 г.
КФН съобразно идентифицираните
рискове за неизпълнение на функциите на КФН, нововъзникнали
рискове и промяна в приоритетите.

Изпълнение на
План за действие, изготвен
съвместно с
EIOPA.

2017 г.

5
6
7
транспонирането на Директива (ЕС)
2015/849.
Приет е ЗИД на ЗМИП – обн. ДВ. бр.42
от 28 Май 2019г.
Прието Решение на Министерски съвет Изготвена Национална оценка на риска 2019 г.
№ 314 от 30.05.2019 г. за създаване на
постоянна междуведомствена работна
група за процеса по изготвяне на НОР
(съгласно чл. 96 от ЗМИП).
Междуведомствената работна група
ще изготви оценката на базата на
Методология на Съвета на Европа.
Формиран е Аналитичен и Координационен Екип (АКЕ) с представители от
специализирани дирекции на ДАНС,
САД ФР – ДАНС, БНБ, КФН, КПКОНПИ,
ПРБ, МВР.
Съгласно методологията е изготвен
първи проект на доклад за НОР.
Проведени срещи с фокус групи, с
участието както на публичния и частния
сектор, така и с представители на
Съвета на Европа. Резултатите от дискусиите са обобщени и се подготвя
втори доклад.
2019 г.
Изготвени от междуведомствена група Приемане на ЗИД на ЗМИП
текстове за транспониране на Директива (ЕС) 2018/843.
Законопроектът е одобрен от МС на
заседанието му на 26 юни 2019 г. и е
приет от НС на първо гласуване на
25.07.2019 г.

Идентифицирани са рисковете за
Създадена е работна група, която ще
2018 г. относно функциите на КФН чрез изготви нови Правила за организиране
Риск регистър за 2018 г. и изпълнение- на собствените приходи през 2019 г.
то на предприетите действия се проследява.
Изготвена е тригодишна бюджетна
прогноза за 2019-2021 г., в която са
отразени приоритетите на КФН;
Извършен е преглед на действащите
вътрешни правила;
Извършена е оценка на адекватността
на процедурите и правилата;
Изготвен е график за актуализация и
синхронизация на вътрешните правила
на КФН;
Изготвена е Политика за управление на
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Повишаване на Приета Нацисигурността на
онална оценбизнес средата в ка на риска
България в
дългосрочен
план.

Повишаване на Приет ЗИД на
сигурността на
ЗМИП.
бизнес средата в
България в
дългосрочен
план.

септември Създаване на
2019 г.
условия за
ефективно
управление на
ресурсите на
КФН.

Изготвени
вътрешни
правила и
процедури.
Изготвен
средносрочен
план

11

1

Подобряване на
нормативната уредба в областта на
застраховка ГО

Засилване
на надзора
върху
застрахователния
сектор

2

3

4

Въвеждане на
система „Бонусмалус“.

Изготвяне на проект на изменението май
на законодателството в областта на 2019 г.
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за въвеждане
на система „Бонус-малус“.

Нова методика за
по-справедливо
определяне на
размера обезщетенията за имуществени и
неимуществени
вреди

Приемане на наредба за утвърждаване на методика за определяне
размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди
вследствие на телесно увреждане на
пострадало лице и за определяне
размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди
на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице

Eфективно прилагане на надзора, основан на
риска

Изготвяне на надзорен план;
Извършване на преглед за рискбазиран надзор.

май
2019 г.

5
човешките ресурси за периода 20192021, 2021 – приета с решение на КФН
от 29 януари 2019 г.
Със Заповед № З-178/23.05.2019 г. е
създадена работна група с участие на
представители на Комисията за финансов надзор, Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта информационните технологии и
съобщенията за изготвяне на окончателен проект на Наредба за система
„Бонус-малус“. Към средата на месец
юли 2019 г. работната група е подготвила работен проект на наредба и на
доклад за система „Бонус-малус“ в
България. Понастоящем документите
се съгласуват предварително с Държавна агенция за „Безопасност за
движението по пътищата“, Гаранционния фонд и Асоциацията на българските застрахователи.
С писмо от 26.07.2019 г. Гаранционният
фонд е представил в КФН, МЗ и МТСП
заключителен доклад по проект на
Методика за определяне размера на
обезщетенията за имуществени и
неимуществени вреди вследствие на
телесно увреждане на пострадало лице
и на определяне на имуществените и
неимуществени вреди на увредено
лице вследствие смъртта на пострадало лице.

Въведена е рамка за риск-базиран
надзор със Заповед №3-494 от
31.12.2018г. на заместникпредседателя, ръководещ Управление
Застрахователен надзор. Утвърден е
Наръчник за процеса на надзорен
преглед по отношение на дейността на
застрахователните и презастрахователни предприятия, ведно със:

6

7

8

Изготвяне на предложение за изменение на законодателството за въвеждане на система „Бонус-малус“, съобразен с резултатите от общественото
обсъждане.

декември
2019 г

По-добра оценка на риска при
ценообразуването в задължителната застраховка „ГО“ на
автомобилистите. Стимулиране
на добросъвестните водачи на
МПС.

Изготвен
проект на
нормативен
акт.

Предстои приемането на доклада на
заседание на Съвета на Гаранционния
фонд. След което следва да бъде създадена междуведомствена работна
група за разработване и предлагане на
проект на наредба.

декември
2019 г.

По-справедливо
определяне на
обезщетенията
за неимуществени вреди.
Създаване на
условия за
хармонизиране
на практиката по
определяне на
такива обезщетения. Създаване на условия за
намаляване на
споровете за
определяне на
такива обезщетения в това
число за намаляване на броя
на съдените
дела.
Определяне на
интензитета на
надзора;
Усъвършенстване на системата
от критерии за
категоризация
на застрахователите и презаст-

Приет нормативен акт.

Приемане на наредба за утвърждаване
на методика за определяне размера на
обезщетенията за имуществени и
неимуществени вреди вследствие на
телесно увреждане на пострадало лице
и за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие
смъртта на пострадало лице

Изготвяне на надзорен план;
Организиране на срещи със застрахователите и презастрахователите, на
които се обсъждат възможностите за
отстраняване на слабостите.
Преразглеждане на рамката за рискбазиран надзор, така че да се гарантира, че процесът остава подходящ и се
прилага последователно.

март
2020 г.

9

Надзорен
план;
Актуализирана рамка за
риск-базиран
надзор

12

1

Рамка на
несъстоятелността

2

Eфективно прилагане на изискванията относно
оценката на
някои трудноопределими стойности на активи
Изпълнение на
Пътна карта за
прилагане на
рамката за несъстоятелност и
стабилизация и
разработване на
процес за събиране на данни

3

4

5
-Система от критерии за катего-ризация
на застрахователните дружес-тва без
право на достъп до единния пазар
според степента им на риск и системна
значимост;
-Система от критерии за категоризация
на застрахователните и презастрахователните дружества с право
на достъп до единния пазар според
степента им на риск и системна значимост.
Въз основа на годишните отчети и
справки на застрахователите и презастрахователите за 2018 г. се прилага
системата от критерии с цел определяне оценката на риска.
Въведени в подзаконовата нормативна
уредба изисквания относно оценката
на някои трудноопределими стойности
на активи (изменена от 04.01.2019 г
Наредба № 53 от 23.12.2016)

Извършване на проверки;
Организиране на срещи с одиторските предприятия.

2019 г.

Изпълнение на дейностите, заложени в пътната карта, разработена в
изпълнение на проект по Програмата на Европейския съюз за подкрепа
на структурни реформи, включващ
следните компоненти:
Компонентите, заложени в Пътната
карта, е предвидено да бъдат реализирани в периода 2019 – 2022 г. и
включват:
1.Законодателни промени
2.Организационни промени
3.Обучителни програми за синдици,
доверени лица и съдии
4.Специализирани електронни
средства за комуникация в рамките
на производствата по несъстоятелност и стабилизация
5.Разработване и представяне на
наръчници, кодекси, образци и
насоки
6.Събиране и публикуване на данни

септемв- Сформиран екип за изпълнение на
ри 2019 г. проекта и изработени проекти на заложениете документи
Одобрена на 19.06.2019 г. от Министерски съвет Пътна карта за реформи в
областта на несъстоятелността в България – юли 2019 г.

6

Извършване на дистанционни проверки и проверки на място;
Провеждане на целеви срещи с одиторските предприятия.

7

8
растрахователите;
Засилване на
диалога с поднадзорните лица

постоянна Eфективно
прилагане на
мярка
изискванията

Провеждане на обучения
октомври
2019 г. Създаване на Експертна група за изме2022 г.
нения в ТЗ – септември 2019 г.
Пилотни обучения за синдици и доверени лица – ноември 2019 г.
Създаване на Експертна група за разработване и представяне на наръчници,
кодекси, образци и насоки – ноември
2020 г.
Стартиране на програма за продължаващо обучение на синдици и доверени
лица - януари 2021 г.
Надграждане на системата на ТР и
осигуряване на възможност за взаимосвързаност с Европейския регистър по
несъстоятелността – април 2021 г.
Пилотно стартиране на ЕИСС и система
за електронно правосъдие – януари
2021 г.
Пилотно стартиране на ИСПН – февруари 2022 г.
Създаване на специализирано звено за
регулиране на професията на синдика –
юни 2022 г.

9

Извършени
проверки;
Проведени
срещи с
одиторските
предприятия

Подобряване
Рамка на
ефективността
несъстоятелна производстността
вата по несъстоятелност и по
стабилизация;
Създаване на
надеждна статистическа
система за
производствата
по несъстоятелност и процедурите за стабилизация;
Повишаване на
доверието в
съдебната система;
Предотвратяване на злоупотреби в производството по
несъстоятелност.

13

Специфична препоръка 3
Да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите, транспорта, по-специално към
неговата устойчивост, водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийната ефективност, като отчита регионалните
различия и подобрява бизнес средата.
Табл. 3: Мерки, адресиращи СП 3, част от Приложение 1
Област на
политика

1

Наименование
на мярката

2

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

3

Начална
дата

Актуално състояние
(към юли 2019 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението ѝ

Крайна
дата

4

5

6

7

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

8

9
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Специфична препоръка 4
Да подобри пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения. Да повиши качеството, приложимостта на пазара на труда и приобщаващия характер на образованието и обучението, по-специално за ромите и другите групи в неравностойно положение. Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги и
услуги по заетостта и по-ефективно подпомагане на минималните доходи. Да подобри достъпа до здравни услуги, включително чрез
намаляване на преките плащания от страна на пациентите и справяне с недостига на медицински специалисти.
Табл. 4: Мерки, адресиращи СП 4, част от Приложение 1
Област на
политика

1
Активни
мерки на
пазара на
труда

Наименование
на мярката

2
Осигуряване на
заетост на уязвимите групи на
пазара на труда,
вкл. и в по-слабо
развитите региони.

Информация относно предприети и планирани мерки
Кратко описание на мярката

3
Регионални програми за заетост
насочени към групите в неравностойно положение на пазара на
труда.

Начална
дата

Актуално състояние
(към юли 2019 г.)

Предстоящи етапи в изпълнението на
мярката до крайния срок на изпълнението ѝ

Крайна
дата

4

5

6

7

март 2019 Стартирана процедура за разработване
г.
на Регионалните програми за заетост.

Очакван
ефект, в т.ч.
бюджетен

Показатели за
ефект с текуща
и целева
стойност

8

9

Разработване, утвърждаване и изпълнение на 28 регионални програми.

декември 8.8 млн. лв.
2019 г.

Осигуряване на
заетост на 2 000
лица

Операция„Работа“ - осигуряване на 2019 г.
заетост към общините за безработни
и неактивни лица от районите с
високо равнище на безработица

Към края на 2018 г, операцията се изпълнява в над 188 общини с високо
равнище на безработица
В процес на изпълнение на проектните
дейности. Осигурена заетост на 9 237
лица, от които 1 091 са преходни от
Национална програма „Работа”.

В процес на изпълнение на проектните
дейности.

2020 г.

80 млн.лв. по Безработни и
неактивни
ОП РЧР
лица, включени
в зае-тост – 9
635 бр.

Операция „Обучения и заетост за
младите хора“

От началото на изпълнение на схемата е В процес на изпълнение на проектните
осигурена заетост на 23 100 лица, от
дейности.
които 385 лица с трайни увреждания по
Компонент II по проекта. От тях в директна заетост са включени 21 363 лица, в
заетост след преминато обуче-ние са
включени 1737 лица.

2023 г.

123 854 936
лв.

Включени в заетост общо по двата
В процес на изпълнение на проектните
компонента са 14 367 лица, от които 13 дейности.
271 лица в директна заетост и 1096
включени в заетост след вече преминато
обучение.

2023 г.

Операция „Обучения и заетост“

2015 г.

2015 г.

Безработни
участници от 15
до 29 г. – 24
700.
Безработни
лица с трайни
увреждания от
15 до 29 г. – 200

201 млн. лв.
Компонент 1
81 млн. лв.
Компонент 2
120 млн. лв.

Неактивни и
безработни
лица над 29 г. –
7 400.
Неактивни и
безработни

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9
лица с трайни
увреждания
над 29 г. – 8 510

Активиране на
Младежки медиатори
икономически
неактивни лица в
Операция „Готови за работа
т.ч. NEETs

Повишаване
пригодността за
заетост и адаптивността на
работната сила

Гарантиране на
социална защита
на уязвимите
групи от населението.

2019 г.

Наети 95 младежки медиатори към
общините.

Идентифициране, информиране, консултиране и активиране на NEETs

2015 г.

Операция „Готови за работа“ – в процес
на изпълнение. Идентифицирани са 10
296 неактивни лица, от които са активирани 8 886 лица.

Операция „Готови за работа“ –
2023 г.
продължаване изпълнението на дейностите по операцията.

2020 г.

0.9 млн.

1500 активиране младежи

15 млн. лв.
(ИМЗ – 8 млн.
лв., ЕСФ – 7
млн.лв.)

Неактивни
участници от 15
до 29 г. извън
обучение или
образование –
17 500

Изпълнение на проекти на социални януари
партньори и ДП БГЦПО, включени в 2018 г.
плана, финансирани със средства от
ДБ, както и провеждане на обучение
на възрастни по реда на чл.63 от
ЗНЗ.

Организирана и проведена процедура
Реализиране на 7 проекта на социалните декември 14.5 млн. лв.
съвместно от дирекции „Бюро по труда“ партньори.
2019г.
и социалните партньори за подбор на
безработни лица за включване в обучение и заетост; формирани групи от
обучаеми и преподавателски екипи;
стартирали обучения по ключови компетентности и/или обучения за придобиване на професионална квалификация
на безработните лица.

Обучение
10 878 лица

Операция „Умения“ - програмирана 2019 г.
в унисон с приоритетите за учене
през целия живот, предоставяйки
възможности на работодатели да
обучат чрез професионална квалификация или специфични за даденото работно място/раб.процес, както
заети лица, така и новоназначени
безработни в техните предприятия.

Открита е процедура по операция "Уме- В процес на оценка на подадените
ния" е обявена за кандидатствапроектни предложения.
не.Програмирана в унисон с приоритетите за учене през целия живот, предоставяйки възможности на работодатели
да обучат чрез професионална квалификация или специфични за даденото
работно място/раб.процес, както заети
лица, така и новоназначени безработни
в техните предприятия.

2023 г.

30 млн. лв.

Обучение по
професионална
квалификация,
ключови компетентности и
специфични
обучения на
най-малко 5
500 заети,
безработни и
неактивни.

Операция „Обучение на възрастни, 2017 г
преминали курсове за ограмотяване“.

В процес на изпълнение на проектните
дейности. В схемата за обучение са
включени574 лица.

Изпълнение на проектните дейности

2019 г.

1 млн. лв.

Безработни с
ниска степен на
образование
(под средното ISCED 3) – 500
преминали
курсове за
ограмотяване
включени в
обучение.

Осигуряване на социална защита на 2016 г.
най-нискодоходните и рискови
групи от населението чрез предоставяне на социални помощи.

С ПМС № 305 от 19.12.2017 г. се увеличи
размерът на гарантирания минимален
доход на 75 лв., в сила от 01.01.2018 г.
За отоплителен сезон 2018/2019 г. се
предприеха мерки за недопускане

През 2019 г. ще продължи гарантирането на социалната защита на найнискодоходните и рискови групи от
населението чрез предоставяне на
социални помощи.

постоянен

1/ Увеличен
размер на
целевата
помощ за
отопление и

Осигуряване на
социална защита на найнискодоходните и рискови
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1

2

3

4

5

6

отпадане на пенсионери от програмата Изменение и допълнение на Правилнивследствие на увеличението на пенсиите ка за прилагане на Закона за социално
от 1 юли 2018 г. Регламентира се меха- подпомагане
низъм за автоматично осъвременяване
на корекционния коефициент в съответствие с разпоредбата на чл. 100, ал. 1 от
КСО. Увеличен е и размерът на целевата
помощ за отопление, който е 74,83 и
компенсира изцяло увеличението на
цената на електроенергията. С РМС №
833 от 22.11.2018 г. е оказана финансова
подкрепа чрез отпускане на допълнителна еднократна помощ в размер на
100 лв. на лицата и семействата, на
които е отпусната целева помощ за
отопление за отоплителен сезон
2018/2019 г. През зимния сезон се
предвижда увеличение на общия размер на увеличение на програмата с 40
400 000 лв., като в прогнозния период тя
ще се реализира в рамките на 121.2 млн.
лв.
Изменение и допълнение на Наредба
№РД07-5/16.05.2008 г. за условията и
реда за отпускане на целева помощ за
отопление.
Подобряване условията на
живот на
уязвимите
групи

Интеграция на
уязвими и други
групи в неравностойно положение чрез
сигуряването на
подходяща
социална инфраструктура и
подобряване на
жилищните
условия за уязвими групи .

По ОПРР 2014-2020: Строителство,
реконструкция, ремонт и разширение на социални жилища с оглед
предотвратяване на бедността и
социалното изключване и ремонт/реконструкция/изграждане на
подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални
услуги в общността – центрове за
временно настаняване, кризисни
центрове, приюти и центрове за
работа с деца на улицата.

2015 г.

Изпълнение на проекти по процедура за
предоставяне на БФП по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ за
изграждане/реконструкция на социални
жилища за хора в неравностойно положение, вкл. за маргинализирани групи и
за общинска социална инфраструктура
за предоставяне на услуги в общността.
Сключени са 9 бр. ДБФП за социални
жилища на стойност 29 млн. лв. и 7
договора за общинска социална инфраструктура на стойност 8 млн. лева. Изпълнен 1 договор за социална инфраструктура.

Деинституционализацията на
грижата за децата, възрастните
хора и хората с
увреждания

По ОПРР 2014-2020: Строителство,
ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд за
осигуряване на подходяща за социални услуги в общността (в т.ч. за
социални услуги от резидентен тип),
във връзка с процеса на деинститу-

2017 г.

Изпълнени 7 и в процес на изпълнение
Изпълнение на проектите.
46 договори за предоставяне на БПФ за
деинституционализация на грижата на
деца на стойност 45 млн. лв.
В процес на изпълнение 26 договори за
предоставяне на БПФ за деинституционализация на грижата на възрастни хора

7

август
2019 г.

8

9

намалена
административна тежест.
Насърчаване
на отговорното родителство и
редовното
посещение
на децата на
училище2019
г. 163 75млн.
лв.

групи от населението чрез
подобряване
ефективността
на предоставяне на социални
помощи.

2/ Стимулиране на
трудовата
активност и
включването
на пазарара
на труда.

Изпълнение на проекти по ОПРР 20142023 г.
2020 в рамките на ПО 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ - за
проекти за изграждане/реконструкция
на социални жилища за хора в неравностойно положение, вкл. за маргинализирани групи и за общинска социална
инфраструктура за предоставяне на
услуги в общността.

2023 г.

55,8 млн. лв.
по ПО1 на
ОПРР

Рехабилитирани
жилища в
градските
райони – целева стойност 560
бр. ., постигната
183
Население,
ползващо
подобрени
социални
услуги – целева
стойност 44 576
лица

99,5 млн. лв.
по ОПРР

Брой подкрепени обекти на
социалната
инфраструктура
в процеса на
деинституционализация –
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Предоставяне на
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приобщаващо общо
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ционализация на грижата за деца,
възрастни хора и хора с увреждания

и хора с увреждания на стойност 37,4

целева стойност 138, постигната 13;
Капацитет на
подпомогнатата инфраструктура, предназначена за
грижи за децата
или образование – целева
стойност 408
лица, постигната 548

Осигуряване на
допълнителна
подкрепа за
личностно развитие на децата и
учениците, включени в общообразователна
среда в системата на предучилищното и училищното образование.

Осигуряване на условия и ресурси за 2019 г.
допълнителна подкрепа за личностно развитие:
-от педагогически специалисти от
РЦПППО.
-от педагогически специалисти в
детските градини и училищата.
Целта е да се осъществи постепенен
плавен преход на преминаване на
педагогическите специалисти, осигуряващи допълнителна подкрепа от
РЦПППО към детските градини и
училищата.

През 2018 г. е осигурена обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални
образователни потребности в самите
детски градини и училища или от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование на
общо 17 955 деца и ученици в системата
на предучилищното и училищното
образование и обучение.
10 269 деца и ученици са подпомагани
от 3 933 педагогически специалисти,
назначени в детските градини и училищата.

1.Събиране и обобщаване на информа- 2019 г.
ция за:
1.1.Броя на специалистите (ресурсни
учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на
деца с нарушено зрение и др.) , назначени в РЦПППО и в детски градини и
училища, които подпомагат децата и
учениците със специални образователни
потребности;
1.2. Броя на децата и учениците, за
които е осигурена подкрепяща среда от
специалисти на РЦПППО и от специалисти в детски градини и училища и др.
2.Анализ на осигурената допълнителна
подкрепа. Предприемане на конкретни
мерки за по-ефективно осъществяване
на допълнителната подкрепа.
3. Предприемане на конкретни мерки за
по-ефективно осъществяване на допълнителната подкрепа
4.Осигуряване на условия за обща и
допълнителна подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в детските градини и училищата, включително
чрез назначаване на психолози и педагогически съветници в училища с над
350 ученици

Осигурена
подкрепяща
среда от специалистите,
назначени
към РЦПППО
и в детски
градини и
училища за
деца и ученици със
специални
образователни потребности, включени в общообразователна
среда в
системата на
предучилищното и училищното
образование.

1/ Брой
специалисти;

Осигуряване на
условия за приобщаване на
децата и учениците, търсещи
или получили
международна
закрила и на

Осъществяване на допълнително
2019 г.
обучение по български език като
чужд за лица, търсещи или получили
международна закрила, и мигранти
в задължителна предучилищна и
училищна възраст.

През 2018 г.е осигурено допълнително
обучение по български език като чужд
за 12 деца и 73 ученици, търсещи или
получили международна закрила.

Събиране и обобщаване на информация 2019 г.
за осъществено допълнително обучение
по български език като чужд с оглед
възстановяването на средства за неговото провеждане от бюджета на МОН.
Осигуряване на условия за осъществяване на допълнително обучение по
български език като чужд на деца и

Осигурена
подкрепяща
среда за деца
и ученици,
търсещи или
получили
международна закри-

Брой деца и
ученици, търсещи или получили международна закрила,
записани за
първа година в
образователна

2/ Брой деца и
ученици, за
които е осигурена подкрепяща среда от
специалисти,
назначени в
РЦПППО и в
детски градини
и училища
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мигранти чрез
усвояване на
българския език.
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ученици, търсещи или получили международна закрила за мигранти, постъпили за първа година в образователна
институция.

ла, и мигранти.

институция, за
които е осигурено допълнително обучение
по български
език като чужд
през 2019 г.

Обучение на
педагогически специалисти за
преподаване
на български
език като
чужд на деца
и ученици,
търсещи или
получили
международна закрила.
Финансирането на
обучението е
от Върховния
комисариат
на ООН за
бежанците.

Брой обучени
педагогически
специалисти за
преподаване на
български език
като чужд на
деца и ученици,
търсещи или
получили
международна
закрила.

Повишен нетен
коефициент на
записване на
населението в
предучилищното и училищното образование

Подготвяне на педагогически специ- 2019 г.
алисти за преподаване на български
език като чужд.

Обучение на учители за придобиване на
знания, умения и компетентности за
преподаване на български език като
чужд на деца и ученици, търсещи или
получили международна закрила.

Номиниране на учители, които да бъдат 2019 г.
включени в обучение за преподаване на
български език като чужд или за работа
в мултикултурна среда.

Подобряване на
достъпа до образование и качеството на образованието на децата и учениците от
етническите
малцинства

Изпълняват се мерки за постигане
януари
целите на Стратегията за образова2019 г.
телна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
(2015-2020).

Изпълнение на Плана за действие по
изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства (2015-2020)
През 2018 г. 28 252 деца, ученици и
младежи от маргинализирани общности
(включително роми) са участвали в
мерки за образователна интеграция и
реинтеграция, подкрепени по ОП НОИР.

Осъществяване на мерките от Плана за
действие по изпълнение на Стратегията
за образователна интеграция на децата
и учениците от етническите малцинства
(2015-2020), за 2019 година, включително прилагане на подходящи комуникационни стратегии за създаване на позитивно отношение към образованието
сред деца и родители от уязвими етнически общности.
Провеждане на Четвърта национална
конференция за разпространение на
добри практики в областта на образователната интеграция.

декември Повишаване
обхвата на
2019 г.
деца и
ученици от
уязвими
етнически
общности в
предучилищното и училищното
образование.

Повишаване на
капацитета на
педагогическите
специалисти за
работа в мултикултурна среда“

С операцията се цели обогатяване на 2019 г.
професионално-педагогическите
компетентности на учителите, директори и други педагогически
специалисти за работа в мултикултурна среда, като се използват
възможностите на различни квали-

Обогатяване на компетентностите на
учителите, дректори и други
педагогически специалисти за работа в
мултикултурна среда. чрез:
1.Актуализиране на учебните планове и
програми във висшите училища, подготвящи педагогически специалисти с цел

Обявяване на процедура по ОПНОИР за
повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.

2023г.

5 млн. лв. по
ОП НОИР

Брой педагогически специалисти
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фикационни форми.

обучение за ефективна работа в мултикултурна образователна среда (само за
висши училища).
2.Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски
градини за работа в мултикултурна
образователна среда, които завършват с
присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита.
3.Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионалноквалификационни степени за работа в
мултикултурна среда, включително
провеждане на подготвителни курсове
за придобиване на пета и четвърта
професионално-квалификационна
степен за работа в мултикултурна среда
(само за висши училища).

Подобряване на
материалната
база в образователни институции.

По ОПРР 2014-2020: Строителство,
2014 г.
реконструкция, ремонт, оборудване
и обзавеждане на образователни
институции – детски ясли и градини,
основни и средни училища.
Подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно и
училищно образование.

Изпълнение на проекти по процедури за Изпълнение на проекти по ПО 1 и ПО 3
предоставяне на БФП по ПО 1 „Устойчи- на ОПРР 2014-2020.
во и интегрирано градско развитие“ и
ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“.
По ПО 1, инвестиционен приоритет
„Образователна инфраструктура“ са
сключени 39 бр. ДБФП на стойност 373,9
млн. лв., приключили са 9 бр. ДБФП на
стойност 59,4 млн. лв.
По ПО 3 са сключени 45 ДБФП за обновяване на професионални гимназии,
спортни училища и училища по култура
и изкуство на стойност на БФП 175.9
млн. лв., приключили са 11 бр. на стойност 18,2 млн. лв.

2023 г.

600 млн. лв.
по ОПРР
2014-2020.

Интегрирани
мерки за подобряване достъпа
до образование“
по ОП РЧР и ОП
НОИР

Създаването на механизми и условия за активно включване на уязвимите групи в икономическия и
социален живот на страната, като
предпоставка за предотвратяване
мултиплицирането на модела за
социално изключване и още позасилено социално капсулиране.

Изпълнение на интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование

Договаряне на проектите по компонент
1 и обявяване на компонент 2 на интегрирана процедура „Интегрирани мерки
за подобряване достъпа до образование“ по ОП РЧР и ОП НОИР

2023 г.

30 млн. лв. по Брой деца,
ОП РЧР и 3
ученици, мламлн. лв. по
дежи
ОП НОИР

Индикативната годишна работна програма на ОП НОИР предвижда следните
дейности за процедурата:
1. Дейности в подкрепа на училищата,
осигуряващи дуална система на обуче-

Изпълнение на дейностите за процедурата в съответствие с Индикативната
годишна работна програма на ОП НОИР

2023 г.

24,5 млн. лв.Индикативна
работна
програма за
2019 г.на ОП

Приложим Подкрепа за
ост на
дуалната система
професион на обучение
алното
образован
ие и

2019 г.

Въвеждането на дуалната система
2019 г.
на обучение и създаване на тясна
обвързаност между образователната
система и реалните потребности на
пазара на труда.

Капацитет на
подпомогнатата инфраструктура, предназначена за
грижи за децата
или образование - целева
стойност –
201 282 лица,
(базова стойност - 0), постигната до
момента 46 683
лица.

След обявяване
на процедурата
съгласно Индикативна работна програма на
ОП НОИР за
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за пазара
на труда

Създаване
на условия
за засилване на
уменията в
сектора за
учене на
възрастни
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ние
2. Дейности в подкрепа на образователната система
3. Дейности в подкрепа на учениците,
участващи в дуална система на обучение
4. Дейности в подкрепа на работодателите
5. Дейности в подкрепа на родителите

8

9

НОИР

2019 г.

Провеждане на
национален
консултативен
процес и формулиране на пътища и мерки за
повишаване на
уменията
на
възрастните

Формулиране на предложения за
пътища и мерки за повишаване на
уменията на възрастните в изпълнение на Препоръката на Съвета от
19.12.2016 г.

2019 г.

Разработен Първи вариант на консултативен документ
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Proekt1

Доклад до министъра на образованието
и науката с предложения за следващия
програмен период

2019 г.

Проект
№
592041-EPP1-2017-1-BGEPPKA3-ALAGENDA
„Националните координатори
в
изпълнение
на Европейската програма за учене
на възрастни” в изпълнение
на
Споразумение № 2017 2297 / 001 –
001
между
МОН и ИАОАК към ЕК
Общ размер
на финансовите средства: 222
666,50 евро
(от които: 55
666,62национално
съфинансиране и 166
998,62 - от
ЕК)

Повишаване на
участието
на
населението на
25-64 навършени години в
образование и
обучение
от
1.5% през 2012
г. на повече от
5% през 2020 г.
– целева стойност
Текущи
стойности:
за 2016 г.
– 2,2 %
за 2017 г.
– 2,3 %
за 2018 г.
– 2,5 %

Повишаване на
професионалната
компетентност на
заинтересованите страни в сек-

Национална подкрепа за създаване 2019 г.
и публикуване на ресурси в съдържателните рубрики на Електронната
платформа за учене на възрастни в
Европа - EPALE

За 2019 г.
Развитие на Националната мрежа EPALE
BG – увеличение с 513 институции и
организации

За 2019 г.
640 институции и организации

2020 г.

Проект
№
604378-EPP1-2018-1-BGEPPKA2EPALE-NSS
,EPALE Наци-

За 2019 г.:
25% увеличение на членовете на Нацио-
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тора за учене на
възрастни

5
Създаване на мрежа от посланици на
EPALE - 0

6

7

28 посланици

Ангажиране на нови потребители на
988 потребители на мрежата
Електронната платформа за учене на
възрастни в Европа (EPALE) – увеличение
със 721 потребители)

Подобряване ефективността
на системата на
здравеопазване

Изпълнение на
Национална
здравна стратегия 2020.

Изпълнение на Концепция „Цели за 2017 г.
здраве 2020“ и на Плана за действие
към Националната здравна стратегия 2020.

Разширен обхват на здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК
чрез изменения на наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията и наредбата за определяне на пакета
здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, Сключен Националния
рамков договор за 2019 г.
Актуализация на медицинските стандарти във връзка с измененията в Закона за
лечебните заведения, като всички медицински стандарти ще се утвърдят с
една наредба на министъра.
Осигуряване приложението на Националната здравна карта.

Подобряване на условията за обуче- 2019 г.
ние по специалност Обща медицина
с цел кадровото осигуряване
на първичната медицинска помощ в
средносрочен и дългосрочен план

Осигуряване на патронажна грижа

2019 г.

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 58 от 27 юли
2019 г.).

Актуализиране на пакета здравни дей2020 г.
ности, гарантирани от бюджета на НЗОК,
чрез сключване на Национален рамков
договор за 2020 г.

Обнародвана наредба за утвърждаване
на медицинските стандарти.

Осигуряване дейността на ИАМН, която
разглежда заявления за стартиране на
нови медицински дейности в съществуващи лечебни заведения или за разкриване на нови лечебни заведения, които
искат финансиране от НЗОК.

2019 г.

2020 г.

Стартиране прилагането на наредбата с 2019 г.
оглед отстраняване на идентифицираните към момента проблеми и празноти
и въвеждане на ефективен механизъм
за провеждане на държавната политика
по осигуряване на необходимите специалисти и подобряване ефективността на
системата на здравеопазването.
2019 г.

8

9

онални звена
за подкрепа
(НЗП)”
в
изпълнение
на Споразумение
№
2018 - 2315 /
001 — 001
между МОН
и ИАОАК към
ЕК
Общ размер
на финансовите средства: 246 хил.
евро
(от
които: 49,2
хил. - национално съфинансиране и
196, 8 хил. от ЕК)

налната мрежа
EPALE BG

Подобряване
и укрепване
на здравния
статус, намаляване на
здравното
неравенство
и осигуряване на здравна
система с
високо качество на медицинските
услуги.

Постигане на
петте основни
цели от Стратегическата рамка
(виж Национална здравна
стратегия 2020).

37% увеличение на новите
потребители на
Платформата

ОПРЧР 20142020 –
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за възрастни - изпълнение на ангажиментите на МЗ по Плана за действие за периода 2018-2021 за изпълнение на Националната стратегия за
дългосрочна грижа

5
Подписан договор за изпълнение на
проект по ОПРЧР „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания –
компонент 1“

Осигуряване на интегрирани здрав2018 г.
но-социални услуги за деца за ранна
интервенция и превенция в семейна
среда, както и здравни и интегрирани здравно-социални услуги за
децата с увреждания - изпълнение
на ангажиментите на МЗ по Актуализирания план на Националната
стратегия „Визия за деинституционализация“

Подготовка на проектното предложение по процедура „Продължаваща
подкрепа за деинституционализация на
децата и младежите –
ЕТАП 2 – предоставяне на социални и
интегрирани здравно-социални услуги
за деца и семейства“
КОМПОНЕНТ 2 на ОПРЧР.

Подписани договори за изпълнение на
проектите по процедура "Подкрепа за
деинституализация на грижите за деца"
на ОПРР.
Създаден 1 Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.
Изпълнение на Концепция за развитие на спешната медицинска помощ
в Република България.

2018 г.

Изпълнение на голям инвестиционен
проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ –
закупуване на специализирани превозни средства и оборудване, изпълнение
на СМР.

6

7

8

9

200 000 лв.

Реализиране на планираните дейности
по проекта.

2022 г.

Подписан договор за изпълнение на
проекта по процедура „Продължаваща
подкрепа за деинституционализация на
децата и младежите –
ЕТАП 2 – предоставяне на социални и
интегрирани здравно-социални услуги
за деца и семейства“
КОМПОНЕНТ 2 на ОПРЧР.

ОПРЧР 20142020 – 18 444
864,00 лева

ОПРР 20142020 – 13
000 000 лв.

Реализиране на планираните дейности
по проекта на ОПРР

Създадени още 2 ЦКОДУХЗ

Реализиране на планираните дейности
по проекта: изпълнение на сключени
договори за доставка на превозни средства, възлагане на обществени поръчки
за доставка на оборудване и изпълнение на СМР.

ОПРР 20142020 – 163.5
млн. лв.

1 Население,
обхванато от
подобрените
услуги по спешна медицинска
помощ- 7 245
677;
2.Модернизира
ни обекти на
спешна медицинска помощ 232;
3.Закупени
съвременни
санитарни
превозни средства (линейки)
– целева стойност 400, постигнато до
момента 32;
4. Деца обхванати от ново-
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9
създадените
здравни и
интегрирани
здравносоциални услуги

Национална
програма за
профилактика на
хронични незаразни болести
2014-2020 г.

Подобряване реализирането на
2015 г
ефективни скринингови програми за
ранно откриване и ранна интервенция на социално значими онкологични заболявания.

Разширен обхват на скрининговите
дейности и създаване на устойчивост по
отношение на превенцията на онкологичните заболявания, по модела на
проект “Спри и се прегледай“.
За извършването на профилактичните
прегледи през 2018 г. за рак на млечната жлеза, рак на маточната шийка и рак
на дебелото и правото черво са сключени общо 30 договори с изпълнители на
болничната и извънболничната помощ.

Реализиране на планираните дейности
по Национална програма за профилактика на хронични незаразни болести
2014-2020 г. в съответствие с модела на
проект “СПРИ и се прегледай“.

2020 г.

Подобряване
на ефективността от
планираните
и прилагани
профилактични мерки
за ранно
откриване на
онкологичните заболявания

Снижаване на
смъртността
при лицата в
икономически
активните групи
от 20-65годишна възраст
През 2018 г. са
извършени
общо 3584
профилактични
прегледа и
3527 изследвания сред лица
на възраст 1886 години,
както следва:
- За рак на
млечната жлеза
– 1299 прегледа
и 1245 мамографии;
- За рак на
маточната
шийка – 1151
прегледа и
1148 цитонамазки;
- За рак на
дебелото и
правото черво –
1134 прегледа
и изследвания
за окултни
кръвоизливи
(797 жени и 337
мъже).

Подобряване на
механизма на
ценообразуване
на лекарствените
продукти и рационализиране на
лекарствената

Въвеждане на механизми, гарантиращи финансова стабилност.

Извършени промени в Закона за здравното осигуряване, чрез Закона за бюджета на НЗОК за 2019г., в частта, регламентираща договаряне на отстъпки. С
обнародваната в ДВ, бр., 17 от
26.02.2019 г. Наредба по чл.45, ал.9 от
ЗЗО - Наредба № 10 от 24.03.2009г. за
условията и реда за заплащане на ле-

Промени в нормативната база:
2019 г.
Във връзка с промените в ЗЛПХМ, обнародвани в ДВ бр.84/12.10.2018г. предстои:
- Изготвяне на проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба №
10 от 2011 г. за условията и реда за

Краткосрочен
и дългосрочен контрол
на разходите
на НЗОК за
лекарствени
продукти, с
оглед спаз-

Осигуряване на
ефективно и
качествено
лечение на поголям брой
здравноосигурени лица, в
рамките на

Въвеждане на ясни правила за
участниците на фармацевтичния
пазар и на добри европейски практики.

2018 г.
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употреба.
Въвеждане на механизъм на оценка
на здравните технологии при прилагането на лекарствените продукти.
Въвеждане на ефективно лекарствено лечение чрез създаване на възможност за генерично заместване
и/или предписване на лекарствени
продукти.

Електронн Изграждане на
о
Национална
здравеопаз здравна инфор-

Повишаване качеството и ефективността на здравеопазването чрез
въвеждане на национална здравна

март
2017 г.

5

6

карствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1
и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, както и на
лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за
здравето (Наредба № 10 от 2009г.), се
регламентира:
- Механизъм за уреждане условията и
редът за заплащане на лекарствени
продукти, за които между НЗОК и съответните притежатели на разрешения за
употреба (ПРУ)/техни упълномощени
представители (УП) е договорено заплащане след отчитане на резултата от
терапията.
-Механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.
- Механизъм, който дава възможност на
ПРУ да предоставя на НЗОК отстъпка за
частично реимбурсираните лекарствени
продукти, която да се разпределя изцяло в полза на здравноосигуреното лице
с оглед компенсиране на доплащането.
- Регламентира се правна възможност за
НЗОК, при нова оценка на здравните
технологии за лекарствен продукт,
извършена по реда на чл. 262а, ал. 3 от
ЗЛПХМ, за предоговаряне на отстъпка за
същия продукт, както и за предоговаряне/договаряне на отстъпки за други
лекарствени продукти със същите или
сходни терапевтични показания, с оглед
сравнителната им терапевтична ефективност съгласно оценката.
Във връзка с промените в ЗЛПХМ, обнародвани в ДВ бр.84/12.10.2018г.
Издадена в ДВ, бр., 46 от 11.06.2019 г.
Наредба № 4 от 31.05.2019 г. за специализираната електронна система за
проследяване и анализ на лекарствените продукти.

лечение с неразрешени за употреба в
Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за
включване, промени, изключване и
доставка на лекарствени продукти от
списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за
лекарствени-те продукти в хуманната
медицина, като се определят условията
и редът за лечението с лекарствени
продукти за състрадателна употреба
съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 г.
на Европейския парламент и на Съвета.
Публикувана за обществено обсъждане
в периода 05.07.2019 г. – 03.08.2019 г.).
-Изготвяне на Закон за изменение и
допълнение на Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина:
-Създаване на условия за прилагането
на Директива 2011/62ЕС и Делегиран
Регламент (ЕС) 2016/161 свързани с
конкретни мерки за въвеждане на
националната система за верификация
на лекарствените продукти за хуманна
употреба по отношение на недопускане
на навлизането на фалшифицирани
лекарствени продукти в законната
верига за доставки.
- Създаване на Национална аптечна
карта и на предпоставки за подобряване
на достъпа на гражданите до аптеки за
осигуряване на лекарствени продукти;
- Изпълнение на ангажименти, възложени с Решение № 704 на Министерския
съвет от 2018 г. за приемане на мерки за
трансформация на модела на административно обслужване (РМС № 704/2018
г.);
- Създаване на нормативни предпоставки за оптимизиране на контрола върху
аптеките;
- Забрана един и същ търговец да притежава едновременно разрешение за
търговия на дребно и разрешение за
търговия на едро с лекарствени продукти с цел осигуряване на възможности за
конкуренция между участниците на
пазара в тези области;
В процес на изготвяне.

Министерството на здравеопазването
изпълнява проект „Доизграждане на
националната здравна информационна

Предстои сключване на договор за
директно предоставяне на БФП с наименование „Приоритетни проекти в

7

8
ване на
бюджетна
дисциплина и
недопускане
на дефицит..
Оптимизиране на разходите на
публични
средства за
лечение;
Подобрен
достъп до
здравни
грижи;
Икономии в
резултат от
въвеждането
на централизирано договаряне на
отстъпки на
лекарствени
продукти,
които НЗОК
заплаща
напълно или
частично.

декември 12 млн. лв.
БФП по
2019 г.
ОПДУ.

9
установения
бюджет за
лекарствени
продукти.

Изградена
национална
здравна ин-
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ване

мационна система.

информационна система и осъществяване на реален достъп на пациента до информация за собственото му
здраве. Съкращаване на времето за
обслужване на пациенти и граждани, повишаване на качеството на
административните услуги в здравеопазването и съкращаване на финансовите разходи. Постигане на
значителна промяна на качеството
на здравеопазване, чрез използване
на нови здравни технологии в областта на електронното здравеопазване.

Намаляване на

Усъвършенстване Оптимизиране на дейностите, запна механизмите лащани от НЗОК с цел извеждане на

4

2017 г.

5

6

7

8

9

система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“ по
Оперативна програма „Добро управление“. Проектът за изграждане на Националната здравна информационна система включва изграждане на 11 компонента, които ще интегрират една цялостна информационна система. Към настоящия момент 9 от компонентите на
Националната здравна информационна
система са в процес на възлагане и
предстои окончателно определяне на
изпълнители.
В началото на м. юли 2019 г. е сключен
договор с изпълнител по обществена
поръчка за "Избор на изпълнител за
разработване и въвеждане/внедряване
на национални номенклатури, здравноинформационни стандарти, идентификация, автентикация и базова функционалност на ядрото на НЗИС".
На 19.12.2018 г. в АОП е обявена обществена поръчка с предмет: „Избор на
изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в
изпълнение на 2 (две) дейности“,
включваща две обособени позиции,
както следва: Обособена позиция № 1.
"Избор на изпълнител на Дейност 9 Изграждане на единно национално
Електронно медицинско досие/ Електронен здравен запис" Обособена позиция № 2. "Избор на изпълнител на
Дейност 10 - Изграждане на подсистема
за Електронна рецепта и Електронно
направление" със срок на кандидатстване 28.01.2019 г. С Решение № РД-11-184
/21.05.2019 г. на министъра на здравеопазването е прекратена обособена
позиция № 1 "Избор на изпълнител на
Дейност 9 - Изграждане на единно
национално Електронно медицинско
досие/ Електронен здравен запис" , на
основание чл.110, ал. 2, т. 2 от ЗОП.
Определен е и изпълнител по обособена
позиция № 2 "Избор на изпълнител на
Дейност 10 - Изграждане на подсистема
за Електронна рецепта и Електронно
направление". Към 30.06.2019 г. в КЗК са
постъпили са две жалби срещу Решение
№ РД-11-184 /21.05.2019 г.

изпълнение на пътната карта за изпълнение на стратегията за развитие на
електронното управление в РБ за периода 2016 – 2020 г.“ по ОПДУ с приоритет
електронно здравеопазване.
Предстои да бъдат обявени обществените поръчки за дейностите, свързани с
изграждане на система за мониторинг и
контрол в здравеопазването, както и
събиране на информация от болниците.

формационна
система.

Приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3/2018 г. за опре-

Изготвяне на проект на наредба за
2020 г.
изменение и допълнение на Наредба №

1/ Актуализирани норм.
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преките
плащания
от страна
на пациентите

на заплащане на
медицинските
дейности и
осъществяване
на ефективен
контрол при
финансиране на
здравни дейности с публичен
ресурс.

дейности в извънболничната помощ.

Разширяване обхвата на здравните
дейности, които се заплащат от
бюджета на НЗОК.

4

2017 г.

Усъвършенстване на механизмите за
остойностяване на медицинските
2017 г.
дейности.

Усъвършенстване на механизмите за
2017 г.
контрол при отчитане и заплащане
на дейности от бюджета на НЗОК.

Справяне с
недостига
на здравни
специалисти

Създаване на
благоприятни
възможности за
професионално
развитие на
здравни специалисти в страната

Създаване на благоприятни условия 2017 г.
за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването и за
подобряване на практическите
умения на медицинските специалисти.

Изготвяне на предложение за увеличен прием на студенти по специалности с установен недостиг.

Реализиране на проект

2017 г.

ноември

5

6

7

деляне пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК.

3/2018 г. с цел увеличение на броя на
амбулаторните процедура, заплащани
от НЗОК.

Сключен Национален рамков договор за
2019 г. и актуализирани цени на медицински дейности по 17 клинични пътеки
и са включени две нови клинични процедури.

Актуализиране на пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, 2020 г.
чрез изменения в Наредба № 3/2018 г. и
сключване на Национален рамков договор за 2020 г.

Сключен Национален рамков договор за
2019 г. с актуализирани цени на клиничните пътеки. Сключен анекс към НРД за
увеличение на цените на клиничните
пътеки за лечение на деца.
Приети нормативни промени в Закона
за лечебните заведения (обн. ДВ, бр.
102/11.12.2018 г.), свързани с разширяване на правомощията и подобряване
на контрола върху дейността на лечебните заведения от страна на новосъздадената Изпълнителна агенция за медицински надзор.

Оптимизиране дейността на НЗОК.

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 58 от 27 юли
2019 г.).

Стартиране прилагането на наредбата с 2019 г.
оглед отстраняване на идентифицираните към момента проблеми и празноти
и въвеждане на ефективен механизъм
за провеждане на държавната политика
по осигуряване на необходимите специалисти и подобряване ефективността на
системата на здравеопазването.

Осигуряване дейността на Изпълнителната агенция за медицински надзор и
усъвършенстване на механизмите за
контрол върху дейността на лечебните
заведения

8

2020 г.

2020 г.

Актуализирани са учебни програми за
придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Изготвено предложение до МОН за
увеличаване приема на студенти по
специалност „медицинска сестра“.

Утвърждаване на актуализирани учебни
програми за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Реализиране на планираните дейности

Предстоят изенения в проекта в резултат декември ОП РЧР –

9
актове;
2/ Бр. КП с
включени в
заплащането от
НЗОК медицински изделия
/медицински
дейности;
3/ Увеличен бр.
амбулаторни
процедури;
4/ Намалена
финансова
тежест за пациентите при
заплащане на
медицински
дейности и
медицински
изделия извън
стойността на
КП;
5/ Бр. проверки
с констатирани
нарушения.
1/ Изготвена е
Наредба за
изменение и
допълнение на
Наредба № 1 с
цел подобряване на условията
за придобиване
на специалност
в системата на
здравеопазването и са утвърдени 11
актуализирани
учебни програми за придобиване на специалност.
2/ Увеличен
прием на студенти по специалности с
установен
недостиг.
Участници,
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1

2

3

4

5

BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”. Целта
на проекта е да подпомогне финансово провеждането и завършването
на обучението за придобиване на
специалност от лекари и лекари по
дентална медицина.

2016 г.

по проекта. Ежемесечно се изплащат
такси за теоретично и практическо
обучение и стипендии на участниците в
проекта. До момента са финансирани
160 специализанти.
Разширена е целевата група на проекта с
финансиране на специализанти, обучаващи се по Наредба № 1 от 2015г. за
придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и е удължен
срока за изпълнение на проекта до края
на 2020 г. Обявената процедура за
подбор на специализанти за финансиране по проекта е отворена с краен срок
за кандидатстване 30.11.2020 г.

Реализиране на проект
BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на
спешните състояния“.Проектът ще
осигури подкрепа на работещите в
системата за спешна медицинска
помощ за придобиване на специфични знания, умения и ключови
компетентности.

февруари В изпълнение на дейност 3 по проекта е
изготвен Анализ на нуждата от обучение
2017 г.
на служителите от системата на спешната медицинска помощ. В изпълнение на
дейност 4 по проекта са актуализирани
анализите на необходимостта от обучение и са създадени методики и програми за първоначално и периодично
обучение на всички категории персонал
от ЦСМП и спешните отделения. В процес на изпълнение е Дейност 5
,,Разработване и въвеждане на методики за първоначална и периодична оценка на професионалните компетентности
в спешната медицинска помощ. Създаване на диагностично-терапевтични
протоколи и алгоритми“.
След проведени обществени поръчки по
реда на ЗОП са сключени всички необходими договори с външни изпълнители
за доставка и извършване на строително-монтажни работи за създаване на
Националния център за обучение и
квалификация в системата за спешна
медицинска помощ. В процес на изпълнение са строително-ремонтни дейности
в Националния център за обучение и
квалификация в системата за спешна
медицинска помощ. Ремонтните дейности в Центъра са извършени. Доставени са канцеларски материали и е монтирано предвиденото обзавеждане и
медицинска апаратура за нуждите на
Центъра.

6

7

на взети решения за промени в крите2020 г.
риите за избор на операция "Специализация в здравеопазването" на заседание
на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020, проведено на
20.06.2019 г. Промените касаят основно
намаляване на бюджет и индикатори,
удължаване на срока за изпълнение до
края на програмния период.

По проекта предстоят да бъдат организирани и проведени обучения – първоначално и периодични за служителите
от центровете за спешна медицинска
помощ (ЦСМП) и разкритите към тях
филиали за спешна медицинска помощ
(ФСМП) и изнесени екипи, както и за
служителите от спешните отделения.

8
5,5 млн. лв.

декември 7 млн. лв. по
Оперативна
2020 г
програма
„Развитие
човешките
ресурси“
2014-2020

9
придобили
квалификация
(специалност) 465

Брой служители
придобили
квалификация:
6 892
Брой въведени
нови и/или
актуализирани
процеси и
модели за
планиране и
изпълнение на
политики и
услуги: 1
Заети лица: 6
892
Брой проекти,
насочени към
публичните
администрации
и публичните
услуги на национално, регионално или
местно равнище: 1
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