Таблица 24 Приложими предварителни условия и оценка на тяхното изпълнение

Приложими
предварителни
условия

8.1. Разработени са
активни политики на
пазара
на
труда,
които се изпълняват в
съответствие
с
Насоките
относно
заетостта.

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то
ПО
ПО
ПО
ПО

1
2
3
4

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично
ДА

Критерии

Службите
по
заетостта
имат
капацитета
да
предоставят
и
предоставят:
- индивидуализирани услуги и
активни и превантивни мерки на
пазара на труда на ранен етап, от
които да се възползват всички
лица, търсещи работа, като се
фокусират върху хората в най-голям
риск от социално изключване,
включително
и
хората
от
маргинализираните общности;
всеобхватна
и
прозрачна
информация за новите свободни
работни места и възможности за
работа,
вземайки
предвид
променящите се нужди на пазара на
труда.

Критерий
изпълнен:
Да/Не

ДА

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
Актуализирана стратегия по заетостта
на Р България 2013-2020 г.
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm
Конкретни действия са включени в
националния план за действие по
заетостта:
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexplan.htm
На интернет-страницата на Агенцията
по заетостта функционира единен
портал за обявените свободни места в
цялата страна: е - трудова борса:
http://www.az.government.bg/bg/ejobs/
Статистика и анализи:
http://www.az.government.bg/stats/1/
http://www.az.government.bg/stats/2/
http://www.az.government.bg/stats/3/]
http://www.az.government.bg/stats/4/
Агенцията по заетостта осъществява
мерки за намеса и превенция на ранен
етап, включващи персонализирана
подкрепа преди съкращаване от
работа:

Обяснение (където е подходящо)

Извършени дейности и получени
резултати
1. Изготвена методологична основа за
провеждане на ежегодно Национално
проучване сред работодателите за
идентифициране
на
техните
потребности от работна сила в т.ч.
 Анкетна
карта
на
проучването
 Инструкция за провеждане на
полевата работа
 Инструкции за работа с
анкетна карта
 Инструкции за провеждане на
контрол върху процеса на
събиране на данни
 Инструкции за въвеждане на
данни от хартиени анкетни
карти в електронен формат
(Модул: Краткосрочни прогнози).
2. Обучени експерти от Агенцията по
заетостта в т.ч. от ЦА, ДРСЗ и ДБТ за
провеждане на ежегодното Проучване
сред работодателите - проведени две
обучения.
3. Създадена електронна платформа
за
въвеждане
на
данните
от
анкетните карти:
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

обучение
на
възрастни
в
съответствие с потребностите на
пазара на труда, изискванията на
работодателите
и
финансовите
средства утвърждавани ежегодно от
Министъра на труда и социалната
политика;
- пряк контакт и договаряне между
търсещите
работа
лица
и
работодателите на провежданите за
осма година общи и специализирани
трудови борси - до 30.06.2014г. в
страната са проведени 86 трудови
борси, от които 31 специализирани,
насочени към неравнопоставените
групи на пазара на труда.
- екипи за своевременни и адекватни
мерки за обслужване на засегнатите
работници и служители в изпълнение
на процедурата по информиране при
масови уволнения, регламентирана в
Закона за насърчаване на заетостта и
правилника за неговото прилагане.
http://www.az.government.bg/pages/zak
oni/
http://www.az.government.bg/pages/pra
vilnitsi/
Предприетите
действия
целят
намаляване
на
отрицателните
последици за засегнатите от масовите
уволнения лица.
Всички
услуги
предоставяни
от
териториалните поделения на Агенция
по заетостта са безплатни и достъпни

http://surveys.mlsp.government.bg/
4. Разработен модел за прогнозиране
развитието на пазара на труда и
бъдещото търсене и предлагане на
труд в България. Идентифицирани
източници на данни (от НСИ, НАП,
НОИ
и
АЗ)
необходими
за
„захранване“ на модела и създаден
алгоритъм за тяхното предоставяне
(Модул: Средносрочни и дългосрочни
прогнози).
5. Изготвени обучителни материали и
обучени експерти (в рамките на три
обучения)
за
използване
на
прогнозите в процеса на планиране и
изпълнение на политиките имащи
отношение към насърчаване на
заетостта.
6.
Създадена
междуведомствена
работна група (Заповед №РД01316/13.05.2014 г.) с представители на
министерства, социални партньори и
академични среди за обсъждане на
прогнозите за развитието на пазара
на труда в България.
7. Публикувани на официалната
Интернет страница на МТСП на
изготвени Анализи и прогнози за
търсенето и предлагането на труд в
България:
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/L%20M%20Forecasting%20Report%2
0Part%202%20Analysis.pdf
8. Приет от Министерският съвет на
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
за гражданите.
За всяко регистрирано безработно
лице се подготвя план за действие и
график
за
посещения.
http://www.az.government.bg/pages/zak
oni/
Трудовият
посредник
преценява
доколко трудностите и проблемите на
безработното лице възпрепятстват
търсенето на работа и на тази база
определя най-подходящите услуги.
По НП “Активиране на неактивни
лица”, са обучени и назначени на
работа в 53 ДБТ 61 безработни лица
от ромски произход, като трудови
посредници – ромски медиатори.
Основната им дейност е да мотивират
неактивните и обезкуражени лица за
регистрация в бюрата по труда и
ползване на посредническите им
услуги за заетост и обучение. В
резултат от дейността им за първото
полугодие на 2014г. в ДБТ са
регистрирани 6 803 неактивни и
обезкуражени лица, като за 1 491
лица от тях е постигната реализация.
С оглед интеграция на лицата от
малцинствените групи и в изпълнение
на Националния план за действие по
международната
инициатива
„Десетилетие на ромското включване
2005-2015г.”
и
Националната
стратегия на Република България за
интегриране на ромите 2012-2020г.,

Обяснение (където е подходящо)

Механизъм
за
включване
на
резултатите
от
прогнозите
за
търсенето и предлагането на труд в
България
при
разработване
и
провеждане на държавната политика
(Протокол №26 от заседание на МС
на 10 юли 2013 г.).

През периода януари-юни 2014г. по
програми и насърчителни мерки за
обучение и заетост от националния
бюджет е субсидирана заетостта
общо на 49 501 лица, като от тях 9
114лица продължават да работят от
предходната година. Включени в нова
заетост са общо 40 387 лица (при
планирани 20 094). В обучение по
програми и насърчителни мерки и в
обучение на възрастни са включени
общо 7 519 лица.
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

Агенцията по заетостта реализира
годишни планове. В резултат 16 099
роми са включени дейности за
повишаване на пригодността им за
заетост и квалификация. Осигурена е
заетост на 7 719 лица.
Агенция по заетостта има изградена
национална
EURES
мрежа
от
съветници /19/ и асистенти /във
всички териториални поделения и на
централно ниво/. Те предоставят
основните EURES услуги: информация,
консултация и посредничество за
работа като интегрирана част от
общите услуги за заетост. За по-пълна
и качествена услуга e направено
географско
разпределение
на
съветниците като всеки съветник
отговаря за една или две държави, за
които разполага с по-широки познания
относно пазар на труда, условия за
живот и работа.
Създадена е и се развива ежегодно
национална
EURES
страница
www.eures.bg,
Изградена е връзка между Национална
база данни и базата данни с работни
места на европейския портал за
професионална мобилност EURES.
АЗ поддържа централизирана база
данни за търсещи работа лица и
свободни работни места, заявени от
реалния сектор, по програми и мерки
за заетост и по схеми по ОП РЧР. Тези
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

работни места се публикуват в онлайн
секция
на
националната
страница на АЗ и са достъпни за
всички
граждани
на
http://www.az.government.bg/bg/ejobs
Има изградена Национална база
данни, поддържана от АЗ, в която има
функционалности за събиране на
статистическа информация за пазара
на труда. Ежемесечно се прави анализ
на пазара на труда. Информацията и
данните се публикуват в сайта на АЗ.
Ползването на информация от сайта е
безплатно.
Анализът включва трайно незаети
работни места, разпределени по
отрасли
и
по
професионалноквалификационна структура

Службите по заетостта са създали
официални
или
неофициални
споразумения за сътрудничество
със съответните заинтересовани
страни

ДА

Актуализирана стратегия по заетостта
на Р България 2013-2020 г.
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm

Съществува рамково споразумение
между дирекциите „Бюро по труда” и
регистрираните в АЗ посредници по
реда на Наредбата за условията и
реда за извършване на посредническа
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
Национален план за действие по
заетостта
през
2014
г.
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexplan.htm

Обяснение (където е подходящо)

дейност по наемане на работа
(НУРИПДНР). На негова основа се
подписват конкретни споразумения
между частните трудови посредници
и ДРСЗ/ДБТ за сътрудничество в
посредничеството за устройване на
работа на търсещи работа лица,
обмен на информация и добри
практики. Подписани са общо 75
Споразумения.
Агенцията
по
заетостта
издава
удостоверения
за
работа
на
предприятия, осигуряващи временна
заетост. Чрез предприятията работа
са започнали общо 2 258 безработни
лица, регистрирани в ДБТ, като от
началото на 2014 г. те са 694.
Към изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта функционира
съвет, създаден на принципа на
социалното партньорство (Закон за
насърчаване
на
заетостта:
http://www.mlsp.government.bg/bg/law
/law/index.htm).
Съветът
е
с
консултиращи функции и наблюдава
дейността на Агенцията по заетостта.
Към дирекциите „Бюро по труда” в
страната функционират Съвети за
сътрудничество
(Закон
за
насърчаване
на
заетостта:
http://www.mlsp.government.bg/bg/law
/law/index.htm). В съветите членуват
представители от самите бюра по
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

труда, от териториалните структури
на Министерството на образованието
и науката и от организациите на
работодателите и на синдикатите,
признати
за
представителни.
Съветите
за
сътрудничество
осъществяват пряко наблюдение и
контрол
върху
провежданата
политика по заетостта.
Агенция по заетостта има утвърдена
практика
за
сключване
на
споразумения за сътрудничество с
ключови работодатели. Целта на
сътрудничеството е да се улесни
работодателя при извършван подбор
на кандидати за работа.
Агенция по заетостта има сключено
споразумение с Министерството на
отбраната за осъществяване на
дейности по набиране на кандидати
за кадрова военна служба.
Агенцията е страна в изпълнение на
споразумението между МТСП и МОН
във връзка с трудовата реализация на
младежите, напускащи предсрочно
училище.
През
2012г.
в
рамките
на
инициативата на Президента на
Република България „Подкрепи една
мечта” бе подписано Споразумението
за
сътрудничество
между
институциите, имащи отношение към
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Приложими
предварителни
условия

8.2.
Самостоятелна
заетост,
предприемачество и
създаване
на
предприятия:
наличието
на
стратегическа рамка
на
политиката
за
приобщаващо
започване на дейност.

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

ПО 1
ПО 2
ПО 4

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

ДА

Критерии

Наличие на стратегическа рамка на
политиката
за
приобщаващо
започване на бизнес със следните
елементи:
- Мерки за намаляване на времето и
разходите за установяване на нов
бизнес като се вземат предвид
целите на SBA
- съществуват мерки за намаляване
на срока, необходим за получаване
на лицензи и разрешителни за
предприемане и извършване на
специфична дейност от някое
предприятие,
като
се
взимат
предвид целите заложени в SBA
- Действия, които свързват услугите
за извършване на подходяща
стопанска дейност с финансовите

Критерий
изпълнен:
Да/Не

ДА

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Заявленията
за
първоначална
регистрация
на
търговци
се
разглеждат
в
рамките
на
законоустановения тридневен срок.
Таксата за регистрация на дружество с
ограничена отговорност понастоящем
е значително под посочения размер от
100 €.
Действащите нормативни
актове, регламентиращи мерките, са
налични
на следните електронни
адреси:
http://www.registryagency.bg/downloads
/ZTR.pdf
http://www.registryagency.bg/downloads
/tarifa.pdf
Изпълняват се четири плана за
намаляване на административната и
регулаторна
тежест
за
бизнеса,

Обяснение (където е подходящо)

подпомагане
реализацията
на
младежите,
напускащи
социални
институции.
За целите на реализация на активната
политика на пазара на труда Агенция
по заетостта си сътрудничи с НПО,
обучителни институции и доставчици
на
обучение,
със
социалните
партньори и др.
Има сключени споразумения за
сътрудничество за обмен на данни с
НАП, ГИТ, НОИ и АСП, на базата на
които се извършва контрол за
сключени
трудови
договори,
изплащане
на
обезщетение
за
безработица и социални помощи.
В изпълнение на мярка 7 от приетия с
Решение № 484/15.08.2013 г. на
Министерски съвет първи пакет от
мерки
за
намаляване
на
регулаторната тежест е изготвен
проект за изменение и допълнение на
Закона за търговския регистър, в
който се предвижда намаляване на
срока за първоначална регистрация
на търговци от 3 работни дни на един
работен ден. Предложените текстове
са включени в обобщен проект за
законодателни
изменения
за
намаляване на регулаторната тежест,
а
именно
в
Преходните
и
заключителни разпоредби на проекта
на Закон за изменение и допълнение
на Закона за туризма.
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

услуги
(достъп
до
капитал),
включително обхващане на групите
и/или областите в неравностойно
положение, когато е необходимо

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
съдържащи общо 385 мерки – План за
намаляване на регулаторната тежест
за бизнеса от 2012 г. както и три нови
пакета
за
намаляване
на
административната
и
регулаторна
тежест за бизнеса, приети през 2013 г.
и 2014 г. Голямата част от тези мерки
се отнасят за намаляване на времето
за установяване на бизнес.
Плановете
за
намаляване
на
административната и регулаторната
тежест могат да бъдат намерени на
адреси:
http://www.strategy.bg/Publications/Vie
w.aspx?lang=bgBG&categoryId=&Id=170&y=&m=&d=
http://www.strategy.bg/StrategicDocume
nts/List.aspx?lang=bgBG&categoryId=6&typeConsultation=1&t
ypeCategory=6&docType=
2
Актуализирана стратегия по заетостта
на Република България 2013-2020 г. ,
подкрепа
за
предприемачеството,
подобряване на бизнес средата и
условията за стартиране на малък и
среден бизнес
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm
Конкретни действия, насърчаващи
предприемачеството на безработните
лица се съдържат в националния план

Обяснение (където е подходящо)

Проектът на ЗИД на Закона за
туризма беше приет от Министерския
съвет през месец януари 2014 г.
Проектът на ЗИД на Закона за
туризма е внесен в Народното
събрание на 4 февруари 2014 г.
Същият е разглеждан от Комисията по
европейски въпроси и контрол на
европейските
фондове
(на
26
февруари 2014 г.) и от Комисията по
правни въпроси (на 12 март 2014 г.).
Предстои гледането му на първо
четене в пленарна зала.
На 14.02.2014 г. в „Държавен
вестник“ брой 13/14.02.2014 г. е
обнародвано
и
влиза
в
сила
Постановление № 15 от 7 февруари
2014 г. за изменение и допълнение на
Тарифата за държавните такси,
събирани от Агенция по вписванията,
приета с Постановление № 243 на
Министерския съвет от 2005 г. С
приетото изменение се извършва
намаляване на таксите за регистрация
на търговци в Търговския регистър
към АВ. Информация за приетите
изменения
на
Тарифата
за
държавните такси, събирани от АВ
може да бъде намерена на страницата
на
Агенцията
по
вписванията:
Предвидено е и намаление на таксите
за регистрация на търговци в
Търговския регистър към Агенция по

9

Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
за
действие
по
заетостта:
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexplan.htm

8.3. Институциите на
пазара на труда са
модернизирани
и
подсилени
в
светлината
на
Насоките
относно
заетостта: Реформите
на институциите на
пазара на труда се
предшестват от ясна
стратегическа рамка
на
политиката
и
предварителна
оценка,
включваща
измерението
„равенство
между
половете“

ПО 1
ПО 3
ПО 4

ДА

Действия за реформа на услугите
по заетостта, целящи осигуряване
на капацитет, за да могат да
работят:
–
индивидуализирани услуги
и активни и превантивни мерки на
пазара на труда на ранен етап, от
които могат да се възползват
всички
лица
търсещи
работа
фокусирани върху хората в найвисок риск от социално изключване,
включително
и
хората
от
маргинализираните общности;
–
всеобхватна и прозрачна
информация
относно
възможностите за нови работни
места и заетост, като се имат
предвид променящите се нужди на
пазара на труда;

ДА

Приложение 1 към НПДЗ
В рамките на активната политика на
пазара на труда действа интегриран
подход, насочен към насърчаване
предприемачеството
сред
безработните лица – предоставяне на
средства
за
започване
на
самостоятелна
дейност,
за
консултантски услуги, за придобиване
на професионална квалификация.
Актуализирана стратегия по заетостта
на Р България 2013-2020 г.
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm
Конкретни мерки и действия са
включени в националния план за
действие
по
заетостта:
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexplan.htm
Ежегодно за целите на изпълнение на
Активната политика по заетостта се
разработват набор от целеви мерки
насочени към уязвимите групи на
пазара на труда. С тях се цели
активиране на безработните, обучение
и подпомагане за бързо устройване на
нова работа и намаляване на
продължителността на безработицата;

Обяснение (където е подходящо)

вписванията.
Информация
за
предложението
и
конкретните
размери е налична на сайта на
Министерство на правосъдието:
http://www.justice.government.bg/15/
http://www.registryagency.bg/download
s/tarifa.pdf

В
допълнение
към
вече
реализираните
дейности,
които
отговарят
на
критериите
на
предварителното
условие
АЗ
е
стратирала
допълнително
разширяване
и
развиване
на
предоставяните
услуги
чрез
въвеждане на електронни услуги за
работодателите и търсещите работа
лица; водобряване качеството на
услугите
на
уязвимите
групи;
усъвършенстване
на
Инструментариума за активно трудово
посредничество;
подобряване
на
системите за мониторинг и др.
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

активиране на неактивните в т.ч.
обезкуражените лица.
В Закона за насърчаване на заетостта
http://www.az.government.bg/pages/zak
oni/
са
регламентирани
насърчителните мерки за заетост и
обучение, насочени от една страна
към стимулиране на работодателите
да наемат безработни лица, а от друга
страна
насочени
към
самите
безработни лица.
Редът и условията за прилагането на
мерките за заетост и обучение са
уредени в Правилника за прилагане на
ЗНЗ.
http://www.az.government.bg/pages/pra
vilnitsi/
Наред
с
наложилите
се
вече
програми/проекти и мерки за заетост
и обучение Агенция по заетостта
реализира и нови активни мерки
насочени към борба с младежката
безработица.
Мерки
на
активна
политика за заетост съдържат цели
ориентирани към резултат.
С
оглед
необходимостта
от
повишаване
качеството
на
предлаганите посреднически услуги на
търсещите
работа
лица
и
работодателите
бе
актуализирана
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

Технологията за работа на дирекциите
„Бюро по труда”. С промяната се
подобрява взаимодействието трудов
посредник и търсещо работа лице и
повишава
ефективността
на
предоставяните услуги по заетостта.
Стимулира се активното поведение на
пазара на труда, като се използва
индивидуален подход спрямо всяко
безработно лице.
Използва се инструмента „портрет” за
по-пълна оценка на качествата и
характеристиките на безработното
лице.
С цел проактивно предлагане пред
работодателите
и
увеличаване
шансовете устройване на работа за
безработното
лице
се
създава
„профил”
http://www.az.government.bg/bg/ejobs/,
съдържащ
възможно
най-много
положителни черти на лицето.
Агенция по заетостта предприе редица
мерки за подобряване на качеството
при обслужване на търсещите работа
младежи.
Създадени
са
специализирани екипи за прилагане
на най-подходящите подходи за
предлагане на специализирани услуги
на търсещите работа младежи
В съответствие
насърчаване

със
на

Закона
за
заетостта
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
http://www.az.government.bg/pages/zak
oni/ ще продължи да се изготвя план
за действие и график за посещения за
всяко регистрирано безработно лице.
Напълно обновена е официалната
страница на АЗ www.az.government.bg
Достъпна е от всички мобилни
приложения. Създаден е модул за
електронна
трудова
борса
с
възможност за предоставяне на
електронни услуги, данните, подавани
чрез които могат да се импортират в
информационната система на Агенция
по
заетостта
.В
зоните
за
самоинформиране
са
поставени
обществени терминали /киоски/ във
всички
ДБТ,
от
които
след
инсталиране на софтуер всеки може
да се информира за услугите,
предоставяни от АЗ за свободни
работни места, предстоящи програми
за заетост и др.
Изграждат се кариерни центрове за
предоставяне
на
професионално
ориентиране на заети лица.
В 66 ДБТ, в които има назначени
психолози
и
обучение
трудови
посредници се предоставя услугата
„Ателие за търсене на работа”,
насочена
към
конкретните
потребности на търсещите работа
лица. Чрез участието си в ателиетата,
безработните лица придобиват или
подобряват уменията си за търсене на

Обяснение (където е подходящо)

От стартиране на услугата през август
2013г. до момента са проведени 2 638

13

Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
работа и успешно представяне пред
работодатели,
получават
нужната
мотивация и увереност, за да убедят
работодател в своите възможности и
да постъпят на работа.
Създадена
е
необходимата
организация за осигуряване на равен
достъп на безработните лица до
услугите,
предоставяни
от
ДБТ.
Продължава практиката за разкриване
и обслужване на безработни лица от
мобилни екипи на ДБТ по населени
места.
Агенция по заетостта продължава да
повишава капацитета на служителите
си,
посредством
обучение
за
подобряване
обслужването
на
клиентите. През първото полугодие на
2014г. се организираха и проведоха
обучения на 2 018 служители, от които
1 840 от ДРСЗ и ДБТ, и 178 от ЦА
(някои от служителите са участвали в
повече от едно обучение).
Агенция по заетостта има изградена
национална
EURES
мрежа
от
мениджъри /9/, съветници /19/ и
асистенти /във всички териториални
поделения и на централно ниво/. Те
предоставят основните EURES услуги:
информация,
консултация
и
посредничество
за
работа
като
интегрирана част от общите услуги за
заетост. За по-пълна и качествена
услуга
e
направено
географско

Обяснение (където е подходящо)

ателиета, като само от началото на
2014г. те са 2 007. В ателието са
участвали общо 15 518 безработни
лица (12 065 лица за първото
полугодие на 2014г.). При ползване
на услугите на ателието преобладават
жените, лицата регистрирани помалко от 12м., лицата със средно и
по-високо образование и младежи до
29г. възраст.
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
разпределение на съветниците като
всеки съветник отговаря за една или
две държави, за които разполага с пошироки познания относно пазар на
труда, условия за живот и работа. В
обучения по EURES са обучени общо
17 служители, от които 16 от ДРСЗ и
ДБТ и 1 от ЦА на АЗ.
Предстои
изграждане
на
EURES
Национален координационен офис
съгласно Решение на ЕК 2012/733/ЕС и
промяна на Устройствения правилник
на Агенция по заетостта за включване
на новите функции за управление на
EURES мрежата на национално ниво.
Създадена е и се развива ежегодно
национална
EURES
страница
www.eures.bg , където се публикуват
работни места в другите страни от
ЕС/ЕИП, актуална информация за
провеждани информационни дни и
трудови борси, както и информация за
условията за живот и работа във
всички страни от ЕС/ЕИП. Изградена
система за информиране на свободни
работни места, която се актуализира
on-line, достъпна чрез сайта на АЗ.
Изградена е връзка между Национална
база данни и базата данни с работни
места на европейския портал за
професионална мобилност EURES.
Има изградена Национална база
данни/НБД/, поддържана от АЗ, в
която
има
функционалности
за

Обяснение (където е подходящо)

Националната
база
данни
се
доразвива за да е
възможно
посочване по професии на работните
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Реформата
на
службите
по
заетостта ще включва създаване на
официални
и
неофициални
споразумения за сътрудничество
със съответните заинтересовани
страни.

Критерий
изпълнен:
Да/Не

ДА

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
събиране
на
статистическа
информация за пазара на труда.
Извършва се ежемесечен мониторинг
на пазара на труда и анализ на
безработицата и активната политика
по заетостта. През 2013 г. стартира
провеждането
на
социологическо
проучване
на
потребностите
на
работодателите от работна сила с
опредена квалификация, по проект на
МТСП по ОП РЧР с партньорството на
АЗ.
На интернет-страницата на Агенцията
по заетостта функционира единен
портал за обявените свободни места в
цялата страна: е - трудова борса:
http://www.az.government.bg/internal.a
sp?CatID=17
Статистика и анализи:
http://www.az.government.bg/internal.a
sp?CatID=25&BM=0
Агенция
по
заетостта
успешно
реализира проекти по ОП РЧР
http://ophrd.az.government.bg/
Актуализирана стратегия по заетостта
на Р България 2013-2020 г.
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm
Към изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта функционира
съвет, създаден на принципа на
социалното партньорство (Закон за
насърчаване
на
заетостта:

Обяснение (където е подходящо)

места, трудни за заемане, както и за
свръхпредлагането на определени
професии и квалификации от гледна
точка на регистрираните търсещи
работа лица.

Съществува рамково споразумение
между дирекциите „Бюро по труда” и
регистрираните в Агенцията по
заетостта посредници по реда на
Наредбата за условията и реда за
извършване
на
посредническа
дейност по наемане на работа
(НУРИПДНР). На негова основа се
подписват конкретни споразумения
между частните посредници и ДРСЗ/
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/
law/index.htm).
Съветът
е
с
консултиращи функции и наблюдава
дейността на Агенцията по заетостта.
Към дирекциите „Бюро по труда” в
страната функционират Съвети за
сътрудничество (Закон за насърчаване
на
заетостта:
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/
law/index.htm).
Съветите
за
сътрудничество осъществяват пряко
наблюдение
и
контрол
върху
провежданата политика по заетостта и
могат да канят на заседанията си и
представители на други юридически
лица с нестопанска цел.

Обяснение (където е подходящо)

ДБТ
за
сътрудничество
в
посредничеството за устройване на
работа на търсещи работа лица.
Задълбочаване сътрудничеството с
предприятията,
които
осигуряват
временна работа. Агенцията по
заетостта издава удостоверения за
работа на предприятия осигуряващи
временна заетост. Сключване на
споразумения с новорегистрирани
предприятия и изпълнение на вече
сключени такива.

Анексиране на Споразумението с
Министерство на отбраната с цел
подобряване на взаимодействието
между посочените институции.
Агенция по заетостта има утвърдена
практика
за
сключване
на
споразумения за сътрудничество с
ключови работодатели. Целта на
сътрудничеството
е
чрез
предоставяните на посреднически
услуги по заетостта да се подпомогне
устройването
на
работа
на
регистрирани в тях търсещи работа
лица и се улесни работодателя при
извършван подбор на кандидати за
работа.
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Приложими
предварителни
условия

8.4. Активно стареене
в
добро
здраве:
Политиките
за
активно стареене са
разработени
в
съответствие
с
Насоките
относно
заетостта.

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

ПО 1
ПО 4

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

ДА

Критерии

В изготвянето и последващия
контрол на политиките за активно
стареене с оглед задържане на повъзрастни работници на пазара на
труда и подпомагане на тяхната
заетост са включени съответните
заинтересовани страни

Критерий
изпълнен:
Да/Не

ДА

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

Агенцията е страна в изпълнение на
споразумението между МТСП и МОН
във връзка с трудовата реализация на
младежите, напускащи предсрочно
училище.
Агенция по заетостта в рамките на
инициативата на Президента на
Република България „Подкрепи една
мечта” подпомага младежите от
институции в придобиване на умения
за активно поведение на пазара на
труда, професионално ориентиране,
мотивиране
и
консултиране
за
продължаване на образованието или
трудова реализация.
За целите на реализация на активната
политика на пазара на труда Агенция
по заетостта си сътрудничи с НПО,
обучителни институции и доставчици
на
обучение,
със
социалните
партньори и др.
Сключване
на
допълнителни
споразумения с НАП, НОИ, НАППОО и
при
необходимост
с
други
заинтересовани страни на пазара на
труда.
Актуализирана стратегия по заетостта
на Р България 2013-2020 г.
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm
В документа ясно са посочени
отговорните
институции
за
изпълнение на приоритетите.
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

Национална здравна стратегия 20142020
http://www.mh.government.bg/Articles.a
spx?lang=bgBG&pageid=472&home=true&categoryid
=6530
Виж ТПУ 9.3.
Национална концепция за насърчаване
на активния живот на възрастните
хора 2012 – 2030 г., приета с РМС от
20.06.2012 г.
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/ACTIVE%20AGEING%20CONCEPT_201
2-2030.doc

Държавата членка има въведени
мерки за подпомагане на активното
стареене

ДА

Актуализирана стратегия по заетостта
на Р България 2013-2020 г.
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm
Конкретни мерки и действия в
подкрепа на активното стареене са
включени в Националния план за

Националната
концепция
за
насърчаване на активния живот на
възрастните хора е разработена в
рамките на ръководената от МТСП
Междуведомствена работна група по
демографски
въпроси,
в
която
участват представители от множество
заинтересовани
страни
като
държавни ведомства, НСИ, НОИ, БЧК,
НСОРБ,
неправителствени
организации и др. Двугодишният
мониторинг
през
2014
г.
по
отразяването на Концепцията в
секторните политики е включен в
работата
на
Междуведомствена
работна
група
по
демографски
въпроси.
По Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013 г. се
изпълнява схема „Социални иновации
в
предприятията”:
http://ophrd.government.bg/view_doc.p
hp/5067. Бенефициенти по схемата са
работодатели. За всеки проект,
финансиран
по
схемата,
е
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
действие
по
заетостта:
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexplan.htm
Предвидени са мерки и действия за
насърчаване оставането в заетост,
прилагане на гъвкави форми на
заетост, за използване потенциала на
по-възрастните работници. Налични са
възможности за поддържане и/или
обновяване
на
професионалните
умения и компетентности, с което се
допринася
за
поддържане
на
трудоспособността на по-възрастните
работници.
Национална концепция за насърчаване
на активния живот на възрастните
хора 2012 – 2030 г., приета с РМС от
20.06.2012 г.
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/ACTIVE%20AGEING%20CONCEPT_201
2-2030.doc
Национална здравна стратегия 20142020
http://www.mh.government.bg/Articles.a
spx?lang=bgBG&pageid=472&home=true&categoryid
=6530
Виж ТПУ 9.3.

8.5.
на

Приспособяване
работниците,

ПО 1
ПО 4

ДА

Въведени
са
подпомагане

инструменти
за
на
социалните

ДА

Актуализирана стратегия по заетостта
на Р България 2013-2020 г.

Обяснение (където е подходящо)

задължително да бъдат предвидени
обучения на заети в предприятието
лица над 55-годишна възраст за
обучители, а впоследствие обучените
за обучители лица следва да обучат
на работното място други лица, наети
в същите предприятия.
По Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013 г. се
изпълнява схема „Безопасен труд”:
По схемата се дава възможност да
бъдат реализирани дейности за
подобряване условията на труд в
предприятията. Така се гарантират
здравословни и безопасни условия на
труд за работещите, в т.ч. за
възрастните работници и служители,
а това е една от предпоставките за
по-дълго оставане на пазара на труда
в добро здраве.
http://ophrd.government.bg/view_doc.p
hp/5374
http://ophrd.government.bg/view_doc.p
hp/5982

Проект
BG051PO001-2.1.06-0001C0001 „Разработване и внедряване на
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

предприятията
и
предприемачите към
промяната: Наличие
на
политики,
насочени
към
поощряване
на
желанието и добро
управление
на
промяната
и
преструктуриране.

8.6.
Устойчива
интеграция в пазара
на
труда
на
младежите, особено
на тези от тях, които
не са в заетост,
образование
или
обучение, младежите
в риск от социално
изключване
и
младежите
от
маргинализираните
групи,
включително
чрез изпълнение на
Гаранцията
за
младежта. Наличието

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

партньори и публичните органи да
разработят
и
наблюдават
проактивни подходи към промяната
и преструктурирането, включващи:
- Мерки за насърчаване на
прогнозите за промяна
- Мерки за популяризиране на
подготовката и управлението на
процеса на преструктуриране

ПО 1

ДА

Налична
е
стратегическа
политическа рамка за подкрепа на
младежката заетост, която:
–
е
базирана
на
доказателства,
които
измерват
резултатите за младежите, които не
са в заетост, образование или
обучение, и които представляват
основа за развитие на целеви
политики
и
мониторинг
на
развитието
–
идентифицира съответните
публични органи, отговорни за
управление на мерките за младежка
заетост
и
координация
на
партньорства на всички нива и

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm
Регламентирана е и се изпълнява
процедура по информиране при
масови
уволнения
(Закон
за
насърчаване
на
заетостта:
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/
law/index.htm). Съгласно процедурата
се съставят екипи, в които са
представени
бюрата
по
труда,
местните
власти,
синдикалните
организации. Разработват се проекти с
мерки за уволнените за: заетост,
обучение, започване на самостоятелна
стопанска дейност, включване в
програми и др.

ДА

Актуализирана стратегия по заетостта
на
Р
България
2013-2020
г.
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm
Годишни планове за действие по
заетостта
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexplan.htm
Национален план за изпълнение на
Европейската гаранция за младежта
За конкретно прилагане на гаранцията
за младежта, в съответствие с
препоръката на Съвета от 22.04.2013
г. с Решение на Министерския съвет от

Обяснение (където е подходящо)

информационна система за оценка на
компетенциите на работната сила по
браншове и региони” в бенефициент
Българска
стопанска
камара,
финансиран по ОП РЧР през 2013 г.
http://umispublic.minfin.bg/srchProjectI
nfo.aspx?org=beneficient&id=27055
По
проекта
ще
продължи
изграждането
на
секторната
и
регионалната
структура
на
Национална референтна мрежа за
оценка на компетенциите, която се
предвижда да включва 30 секторни и
регионални звена.”.

• Младежите, в т.ч. и подгрупата до
24 г. вкл., са основна целева група на
политиката за заетост и обучение на
възрастни.
В
този
смисъл,
специфични дейности за работа с тях
са предвидени в стратегическите и
оперативни документи, които задават
рамката на политиката на пазара на
труда
Конкретни програми и мерки за
заетост и обучение са насочени
конкретно към младежите, а в много
от останалите програми и мерки те са
сред целевите групи, включвани с
предимство. На практика и към
момента
е
налице
рамка
на
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на
стратегическа
политическа рамка за
подкрепа
на
заетостта,
включително
чрез
изпълнение
на
Гаранцията
за
младежта
Това
условие
е
приложимо само за
изпълнение
на
Инициативата
за
младежка заетост

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

сектори
–
включва заинтересованите
страни, релевантни за адресиране
на младежката безработица
–
позволява
ранната
интервенция и активиране
–
обхваща мерки за подкрепа
на достъп до заетост, засилване на
уменията, трудова мобилност и
устойчива интеграция на младите
хора, които не са в заетост,
образование или обучение в пазара
на труда

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
18 декември 2013 г. е приет
Национален план за изпълнение на
Европейската гаранция за младежта,
актуализиран
с
Решение
на
Министерския съвет № 267 от 28
април
2014
г.
http://www.strategy.bg/StrategicDocume
nts/View.aspx?lang=bg-BG&Id=883
Национална стратегия за младежта
(2010-2020), приета на 6.10.2010 г.
http://mpes.government.bg/Pages/Docu
ments/Strategies/default.aspx
Разработен е проект на актуализирана
Национална стратегия за младежта
(2014-2020). С Решение от 18.12.2013
г.
Министерският
съвет
прие
предложение до Народното събрание
за приемане на документа. На
30.01.2014
г.
http://www.mon.bg/left_menu/strategies
/
Виж ТПУ 10.2.
Стратегия за превенция и намаляване
дела
на
отпадащите
и
преждевременно
напусналите
образователната система (2013-2020).
Стратегията е приета с РМС от
30.10.2013 г. , извлечение от Протокол
№ 44.
http://www.minedu.government.bg/left_

Обяснение (където е подходящо)

политиката за постигане целите на
пакета за младежка заетост.
Министерството
на
труда
е
определено
за
национална
институция, отговорна, както за
разработването на Плана, така и за
координиране
на
изпълнението,
мониторинга и актуализацията на
Плана. В контекста на изпълнението
му МТСП координира процеса и
организира представителството на
всички заинтересовани организации и
институции.
Към министъра на труда и социалната
политика
бе
създаден
Координационен съвет за изпълнение
и мониторинг на НПИЕГМ, в който са
представени всички институции и
организации,
ангажирани
с
изпълнението на Плана. Работна
група към Координационния съвет
разработва проект на Национално
рамково
споразумение
за
идентифициране и активиране на
младежи, които не учат, не работят и
не са регистрирани в бюрата по
труда, в изпълнение на партньорския
подход от НПИЕГМ (т. 2.2. от Плана).
Изготвен и обсъден е първи вариант
на Споразумението. Подготвени са за
съгласуване
и
изменения
и
допълнение по НПИЕГМ, отразяващи
технически бележки, дадени от ЕК.
• В Координационния съвет за
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
menu/strategies/
Стратегията
обхваща
съответните
образователни етапи, като мерките
обхващат, както общото, така и
професионалното образование.
Предвиждат се мерки, насочени към
подкрепа и интегриране на уязвими
групи и общности, които са в риск от
преждевременно
напускане
на
училище.
Стратегията
предвижда
широкообхватни политики и мерки,
насочени към осигуряване на успешен
преход между различните степени на
образование, гъвкави и успешни
възможности
за
преждевременно
напусналите да продължат обучението
си с цел придобиване на ключови
компетентности, разнообразни форми
на обучение, признаване и валидиране
на резултати от неформално обучение
и информално учене. Целта е да се
създадат условия за продължаване на
образованието или за пълноценна
реализация на пазара на труда.
• Съобразно споразумение за обмяна
на информация, Министерството на
образованието и науката предоставя
два пъти годишно информация на
МТСП за младежите, които не са се
записали в следващ клас/курс или в
следваща степен на образование. Тази
информация ще се предоставя на
бюрата по труда за да се използва за

Обяснение (където е подходящо)

изпълнение
и
мониторинг
на
Националния план за изпълнение на
Европейската гаранция за младежта
участват
представители
на
министерства, имащи отношение към
пазара на труда и младежите,
агенции, както и Националното
сдружение на общините в Р България
(НСОРБ),
национално
представителните организации на
работодателите, на работниците и
служителите
и
на
младежките
организации.
Практическото
изпълнение на Националния план за
изпълнение на Европейската гаранция
за младежта се осъществява в
сътрудничество от МТСП, ММС, МОН,
МРР,
МИЕ,
НСОРБ,
младежки
организации и социалните партньори.
• Съобразно изпратения от ЕК формат
за разработване на Национален план
за изпълнение на Европейската
гаранция за младежта, мерките и
реформите, насочени към младежите,
се разделят в две големи групи –
мерки за намеса и активиране на
ранен етап и мерки, подпомагащи
интегрирането на пазара на труда.
- Ранната интервенция и активиране
са част и от задачите по основните
приоритетни направления на - Във
втората голяма група националните
действия и реформи предвиждат
такива мерки, като интеграцията на
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
идентифициране на младежи, които не
се обучават, не работят и не са
регистрирани като търсещи работа
лица.
Виж ТПУ 10.1.
Националната стратегия за учене през
целия живот 2014 – 2020 г. (НСУЦЖ)
приета от МС на 08. 01. 2014 г:
http://www.minedu.government.bg/open
cms/export/sites/mon/left_menu/strategi
es/documents/strategy_LLL_20142020.pdf
Предвижда многостепенно ниво на
координация
и
наблюдаване
на
процеса чрез Национална платформа
за учене през целия живот 2020.
Националната платформа за учене
през целия живот 2020 представлява
свързването на всички участващи в
изпълнението
на
стратегията
и
позволява съгласувано изпълнение на
плановете за действие. Ще бъде
създаден електронен инструмент за
координиране
и
отчитане
на
изпълнението
на
Националната
стратегия за УЦЖ, което ще осигури
пълна прозрачност на изпълнението
на поетите ангажименти от различни
държавни институции, социалните
партньори
и
неправителствени
организации, както и възможност за
мониторинг на процеса и ревизиране

Обяснение (където е подходящо)

пазара на труда включва, както мерки
за заетост, чиракуване и стажуване,
така и за обучение.
• В ОП РЧР 2014-2020 са заложени
мерки за устойчива интеграция на
пазара на труда на младите хора
между 15 и 29 г. нито в заетост, нито
в образование или обучение. В
проекта на програмата се поставя
силен акцент върху подкрепата за
мерки за намаляване на младежката
безработица. В рамките на ос № 1
„Подобряване достъпа до заетост и
качеството на работните места” ще
бъдат
финансирани
дейности,
свързани с въвеждане на Гаранцията
за младежта чрез изпълнение на
схеми за допълнително обучение или
активизиране за всички млади хора
между 15 и 29-годишна възраст, които
не участват в заетост, образование
или обучение, в рамките на 4 месеца
след регистрация като търсещи
работа
лица.
Предвидените
допустими
дейности
включват
посреднически услуги на пазара на
труда, активиране на икономически
неактивни младежи, професионално
информиране
и
консултиране,
психологическо
подпомагане,
обучение след регистрация като
безработно лице - мотивационни
обучения, обучение за придобиване
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
на някои от мерките при опасност от
неизпълнение. Електронна платформа
за
координация
между
заинтересованите
страни
и
за
отчетност
се
поддържа
от
Министерството на образование и
науката.
•
Стратегията
предвижда
разработване
и
въвеждане
на
национална система за наблюдение на
прехода
на
завършилите
професионално
образование
и
обучение към пазара на труда и към
по-нататъшно
образование
и
обучение.
• Стратегията включва включва мерки,
насочени към млади хора от групи в
неравностойно положение, които са
слабо представени и в системите на
средното професионално и висшето
образование, и на пазара на труда.
Виж ТПУ 10.3.

9.1.
Наличието
и
прилагането
на
национална
стратегическа рамка

ПО 2
ПО 4

ДА

Налице е национална стратегическа
рамка на политиката за намаляване
на бедността, насочена към активно
приобщаване, която съдържа:

ДА

Национална стратегия за намаляване
на бедността и насърчаване на
социалното
включване
2020
(НСНБНСВ)

Обяснение (където е подходящо)

на професионална квалификация и
ключови компетентности, обучения по
предприемачество, възможност за
чиракуване и стажуване и др.
В Министерството на младежта и
спорта, по Националната програма за
младежта (2011-2015) се реализира
Подпрограма 1: Развитие на мрежата
от Младежки информационно консултантски
центрове
(МИКЦ).
Подпрограмата създава механизъм за
предоставяне на младежки услуги,
включително
за
повишаване
мотивацията на младите хора за
собственото
им
развитие,
професионална
реализация
и
участието им в обществения живот в
страната. През 2013 г. са създадени и
функционират
31
младежки
информационно-консултантски
центрове. Услугите, предоставяни от
МИКЦ са достъпни за всички млади
хора. Предвид факта, че МИКЦ са
изградени в столицата и областните
центрове, най-голям достъп до тях
имат младите хора от столицата и
областните градове, и съответно –
ограничен е достъпът на младите
хора, живеещи в малките градове и
на село.
Анализът на стратегията обхваща и
трите направления
за активно
приобщаване, набляга на областите,
които се нуждаят от подобрение,
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Приложими
предварителни
условия

на
политиката
за
намаляване
на
бедността, насочена
към
активното
приобщаване на лица,
изключени от пазара
на
труда,
в
светлината
на
Насоките
относно
заетостта.

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

–
предоставя достатъчна база
от факти за разработване на
политики
за
намаляване
на
бедността
и
наблюдение
на
развитието;
–
съдържа мерки подкрепящи
постигането на националната цел
във
връзка
с
бедността
и
социалното изключване (както е
определена
в
Националната
програма за реформи), която
включва устойчиво и качествено
предлагане на възможностите за
заетост за хората в най-висок риск
от
социално
изключване,
включително и за хората от
маргинализираните общности;
–
включва
съответните
заинтересовани страни в борбата с
бедността;
–
в
зависимост
от
идентифицираните нужди включва
мерки
за
преминаване
от
институционални грижи към грижи
в общността.

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/National_Poverty_Strategy_2020.doc
НСНБНСВ е тематичният национален
стратегически документ до 2020 г. и е
одобрена от МС през февруари 2013 г.
Национална стратегия за дългосрочна
грижа
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/Long_Term_Care_Strategy_final.doc
Националната
стратегия
за
дългосрочна грижа е приета Решение
на Министерски съвет № 2/07.01.2014
Актуализирана стратегия по заетостта
на Р България 2013-2020 г.
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm
Национален план за действие по
заетостта
през
2014г.
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexplan.htm
Тези стратегически документи в
сектора също съдържат съответни
мерки, подкрепящи постигането на
националната цел във връзка с
бедността и социалното изключване
(както е определена в Националната
програма за реформи), която включва
устойчиво и качествено предлагане на

Обяснение (където е подходящо)

както и на предложените или
изпълнените мерки.
НСНБНСВ
съдържа
мерки,
подкрепящи
постигането
на
националната цел във връзка с
бедността и социалното изключване ,
която
включва
устойчиво
и
качествено
предлагане
на
възможностите за заетост за хората в
най-висок
риск
от
социално
изключване, включително и за хората
от
маргинализираните
общности.
Определена е национална цел във
връзка с бедността и социалното
изключване. В разработването и
изпълнението
на
Стратегията
участват
всички
заинтересовани
страни.
•
Национална
стратегия
за
дългосрочна грижа съдържа мерки за
преминаването от институционални
грижи към грижи в общността, както
и мерки за подпомагане на достъпа до
основни услуги в тези общности за
всекиго, независимо от естеството на
увреждането.
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
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имо
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то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

възможностите за заетост за хората в
най-висок
риск
от
социално
изключване, включително и за хората
от маргинализираните общности

9.2.
Въведена
е
национална
стратегическа рамка
на
политиката
за
приобщаване
на
ромите

ПО 2
ПО 4

Частично

При
поискване
и
когато
е
обосновано,
на
съответните
заинтересовани страни ще бъде
оказана подкрепа за подаване на
заявления
за
проекти
и
за
изпълнение и управляване на
избраните проекти.

ДА

Въведена е стратегическа рамка на
политиката за приобщаване на
ромите, която:
— определя постижими национални
цели за интегриране на ромите за
намаляване
на
разликите
с
останалата част от населението.
Тези цели следва да обхванат
четирите цели на ЕС за интегриране
на ромите, свързани с достъпа до
образование, трудовата заетост,
здравеопазването и жилищното

НЕ

Подобни мерки са заложени в
наръчника,
описващ
вътрешните
правила и процедури за управление
на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, които се прилагат
от УО и МЗ в рамките на настоящия
програмен период.
Мерки, свързани с информиране на
потенциални
бенефициенти
и
публичност
са
заложени
и
в
комуникационния план на ОП РЧР
2007-2013
г.
(http://ophrd.government.bg/view_file.p
hp/14408)
Предвижда се практиката да бъде
продължена и през следващия период
2014-2020 г.
Национална стратегия на Република
България за интегриране на ромите
2012-2020
http://nccedi.government.bg/page.php?c
ategory=125&id=1740
НСРБИР е одобрена от МС на 5 януари
2012г. и е приет План за действие. На
01 март 2012 г. Народното събрание
прие НСРБИР с решение.
•

На

основание

на

заповед

на

Целите обхващат четирите цели на ЕС
за интегриране на ромите, свързани с
достъпа до образование, трудовата
заетост,
здравеопазването
и
жилищата.
Стратегията
е
съответствие
и ще допринесе за
изпълнение на 3 от Националните
цели заложени в Националната
програма за реформи на Република
България (2011-2015 г.) в изпълнение
на стратегията «Европа 2020».
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Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

настаняване;
—
идентифицира,
когато
е
целесъобразно, микрорегионите в
неравностойно
положение
или
сегрегираните квартали, в които
общностите са в най-неравностойно
положение, като се използват вече
наличните социално-икономически
и териториални показатели (т.е.
много
ниско
образователно
равнище, дългосрочна безработица
и т.н.);
— включва солидни методи за
наблюдение, с които да се
оценява
въздействието
на
действията за интегриране на
ромите, както и механизъм за
преразглеждане, чрез който да
се адаптира стратегията;
— е замислена, изпълнява се и се
наблюдава в тясно сътрудничество
и постоянен диалог с ромското
гражданско общество, регионалните
и местните органи;

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
председателя на Националния съвет
за сътрудничество по етническите и
интеграционните
въпроси
е
възобновена
работата
на
Междуведомствената работна група за
ресурсно подпомагане интеграцията
на ромите със средствата от ЕС.
Първото заседание на групата се
проведе на 22.10.2013 г. Работата н
Междуведомствената работна група за
ресурсно подпомагане интеграцията
на ромите със средствата от ЕС
представлява част - глава 5 от Плана
за
действие
към
Националната
стратегия на република България за
интегриране на ромите 2012-2020. В
състава на групата има много членове
на гражданския сектор.
• През м. декември 2013 г. с ПМС
276/2013 г. бяха приети изменения и
допълнения
в
Правилника
за
устройството идейността на НССЕИВ,
обн. ДВ, бр. 107, 13.12.2013 г.,
отнасящи се освен до оптимизиране на
работата на съвета, така и до
засилване на функциите му по
отношение на мониторинг и контрол
върху изпълнението на Националната
стратегия на РБ за интегриране на
ромите 2012-2020 г.
Към Националния съвет се формира
Комисия
за
изпълнение
на

Обяснение (където е подходящо)

• Мерките за постигане на целите са
заложени в Плана за действие за
изпълнение
на
националната
стратегия на Република България за
интегриране на ромите (2012- 2020) и
„Десетилетие на ромското включване
2005-2015 г.”.
Министерството на образованието и
науката
е
водеща
отговорна
институция за изпълнение на целите
в
Стратегията
в
приоритет
„Образование”.
Изпълнението
на
мерките
по
приоритет
„Образование”
ще
допринесе
за
изпълнение
на
Национална
цел
„Дял
на
преждевременно
напусналите
образователната система от 11% до
2020 г. и дял на 30-34 годишните със
завършено висше образование - 36%
до 2020 г.”, както и косвено
допринася
за
постигане
на
Национална цел „Намаляване на броя
на живеещите в бедност с 260 хиляди
души”.
Министерството
на
труда
и
социалната политика
е водеща
отговорна институция за изпълнение
на целите в Стратегията в приоритет
„Заетост”.
Изпълнение на мерките по приоритет
„Заетост” способстват за постигане на
Национална цел „Достигане на 76%
заетост сред населението на възраст
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Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
Националната
стратегия
за
интегриране
на
ромите
(20122020)”,която
е
свързана
с
формирането,
провеждането
и
мониторинга по изпълнението на
държавната политика за равноправно
интегриране на ромите в българското
общество. В комисията членуват
всички НПО, членове на Съвета, които
имат дейност, насочена към ромската
интеграция.
Към
Комисията
функционират две работни групи:
Междуведомствена работна група за
ресурсно подпомагане интеграцията
на ромите със средства от фондовете
на
Европейския
съюз
и
Междуведомствена работна група за
мониторинг на изпълнението на
Националната
стратегия
за
интегриране на ромите (2012-2020) и
правни промени. Тези две комисии са
неразделни части от Плана за
действие към стратегията.
Една от важните промени, които се
отнасят до НСРБИР е, че Комисията за
интеграция на ромите към съвета се
преименува в Комисия за изпълнение
на
Националната
стратегия
на
Република България за интегриране на
ромите (2012-2020)” с функции да
планира ресурсно обезпечени и
интегрирани
интервенции
за
изпълнение политиката на интеграция

Обяснение (където е подходящо)

20-64 г. до 2020 г.”. Заедно с
изпълнението на допълващите мерки
по
приоритет
„Образование”,
насочени към повишаване нивото на
умения
на
работната
сила,
компетентността и квалификацията
на нискоквалифицираните работници,
ще
допринесат
за
намаляване
равнището на бедност за работещите
и техните семейства и за постигането
на Национална цел „Намаляване на
броя на живеещите в бедност с 260
хил. души”
Министерството на здравеопазването
е водеща отговорна институция за
изпълнение на целите в Стратегията в
приоритет „Здравеопазване”.
Министерството
на
регионалното
развитие
е
водеща
отговорна
институция за изпълнение на целите
в
Стратегията
в
приоритет
„Подобряване
на
жилищните
условия”.
• НСРБИР определя, когато е
целесъобразно, микрорегионите в
неравностойно
положение
или
изолираните
квартали,
в
които
общностите са в най-неравностойно
положение, като се използват вече
наличните социално-икономически и
териториални показатели. Те са
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Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
на
ромите,
определени
в
Националната ромска стратегия, на
база цели и приоритети на ниво
основни политики, здравеопазване,
образование, социална политика и
жилищна политика и да подпомага,
обсъжда и наблюдава изпълнението
на заложените мерки и постигането на
резултати
по
приоритетите
на
Националната ромска стратегия.
В
комисията участват ръководители на
структури в министерствата на: труда
и социалната политика; образованието
и науката; земеделието и храните;
младежта и спорта; регионалното
развитие;
здравеопазването;
вътрешните работи; културата, които
имат отговорности по Националната
стратегия на Република България за
интегриране на ромите (2012 – 2020),
определени от съответните министри;
представителят
на
Централното
координационно
звено
в
администрацията на Министерския
съвет – член на Националния съвет;
представителите
на
Българската
академия
на
науките
и
на
Националното сдружение на общините
в Република България – членове на
Националния съвет; представителите
на юридическите лица с нестопанска
цел, членове на съвета, които
осъществяват дейности, насочени към
интеграцията на ромите в българското

Обяснение (където е подходящо)

определени в изготвените и приети от
областните администрации Областни
стратегии за интегриране на ромите
до 2020 г. и в Общинските планове за
действие за периода 2013-2014 г. са
включени
конкретни
мерки
в
зависимост
от
спецификата
на
различните ситуации. Същият подход
следва да бъде приложен и в
общинските планове за действие за
периода от 2015 до 2020 г.,
• В НСРБИР са посочени механизмът
на управление на интеграционната
политика
и
мониторинга
на
изпълнението – стр. 17-21.
• Оценката на изпълнението на
Национална стратегия на Република
България за интегриране на ромите
(2012-2020) се осъществява чрез
мониторинг на изпълнението на
Плана за действие за изпълнение на
Стратегията. Напредъкът се отчита в
административен
доклад
и
не
изключва прилагане на други форми
за наблюдение и оценка.
Целта на мониторинга е, чрез
систематично
събиране
и
анализиране на информация, да
следи за постигането на измерими
резултати
от
дейността
по
изпълнението на мерките по плановия
документ, както и активно да включи
заинтересованите
страни
в
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предварително
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изпълнено:
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Частично
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Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
общество.
Към
комисията
функционират две работни групи:
Междуведомствена работна група за
ресурсно подпомагане интеграцията
на ромите със средства от фондовете
на
Европейския
съюз
и
Междуведомствена работна група за
мониторинг на изпълнението на
Националната стратегия на Република
България за интегриране на ромите
(2012 – 2020) и правни промени.
С тези промени се засилва контролът
и мониторинга на гражданските
организации върху изпълнението на
стратегията.
• През месец февруари 2014 г. се
подобри координационния механизъм
на национално, областно и общинско
ниво
по
изпълнението
на
Националната
стратегия
за
интегриране на ромите (2012-2020)”.
Във всяка институция и министерство
са
определени
експерти,
които
координират изпълнението на мерките
от Плана за действие към стратегията.
Бе
проведено
заседание
на
Националния съвет, на което се избра
заместник председател на съвета от
неправителствения сектор, както и
координаторите
по
основните
приоритети от стратегията
на
Комисията
по
изпълнение
на
националната ромска стратегия.

Обяснение (където е подходящо)

осъществяването на оценката и
наблюдението.
Напредъкът по изпълнението на
заложените
дейности
по
приоритетите на плана се отчита в
административен
мониторингов
доклад.
Докладът се изготвя въз основа на
информация,
подадена
от
отговорните
институции
и
от
неправителствени
организации.
Включва се и информация от
националните статистически служби.
Към доклада има и 28 Приложенияполучени отчети от 28 областни
администрации за изпълнението на
Областните стратегии и общинските
планове към тях. От приложената
информация
проличават
добрите
резултати и предизвикателствата на
областно и местно ниво.
Секретариатът на Националния съвет
за сътрудничество по етническите и
интеграционните
въпроси
към
Министерския
съвет
(НССЕИВ)
координира и обобщава получената
информация в доклада. Докладът
преминава през няколко нива на
обсъждане и одобрение:
- обсъжда се в рамките на
Комисията за интеграция на ромите
към НССЕИВ и ведомствата, които
вземат участие в изпълнението на
плана за действие,
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Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
 Секретариатът на
Националния съвет е и Национално
Координационно Звено по процеса на
областното планиране. Областните
стратегии и Общинските планове за
действие са отворени системи, те
следват динамиката на промяната в
развитието на различните показатели,
които определят
възникването на
нови потребности.
В рамките на действащата система за
мониторинг и контрол информацията
на общинско, областно и национално
ниво се събира от експертите и се
обобщава в Секретариата на НССЕИВ.
На този етап Секретариатът на
НССЕИВ,
съвместно
с
доказани
експерти,
изработва
базови
индикатори. Понастоящем те са
включени
във
Формуляр
за
самооценка за общинското планиране
за периода 2014-2020 по приоритетите
на плановете за действие. Формулярът
за оценка ще се попълва от звената за
мониторинг и оценка. Към всяка
областна
администрация
има
обособено Звено за мониторинг и
оценка с ясни, конкретни задачи и
отговорности. Ядрото на основния
екип на Звеното за мониторинг и
оценка
обхваща 6-8 души –
представители на областната управа,
експерти
от
общинската

Обяснение (където е подходящо)

- одобрява се от НССЕИВ,
който
е
консултативният
и
координиращ орган, който подпомага
правителството в разработването и
провеждането
на
държавната
политика
по
етническите
и
интеграционните въпроси.
- Разглежда се и се приема от
Министерския съвет – докладът за
2013 г. е приет с Решение № 211 на
МС от 17 април 2014 г.
- след
приемане
от
Министерския съвет се внася за
приемане от Народното събрание –
докладът за 2013 г. е внесен в срок в
Народното събрание. Понастоящем
протича
разглеждането
му
в
парламентарни комисии.
Предвиден
е
механизъм
за
преразглеждане на стратегията и на
плана
за
действие.
С
цел
осигуряването на ефективност и
устойчивост на мерките се предвижда
междинен преглед/ актуализация на
плана за действие през 2017 г. След
2020 година, Стратегията ще може да
бъде продължена, допълнена или
изменена,
в
зависимост
от
постигнатите
резултати,
съществуващите
политически,
социални и икономически реалности и
нови предизвикателства.
• Относно НСРБИР е осигурено тясно
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(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
администрация,
НПО
и
др.
Участниците в Звеното за мониторинг
и оценка обикновено работят по
служебен или трудов договор в
посочените организации. Новите им
задължения
за
координация
на
дейности по мониторинг и оценка на
областното
планиране
се
регламентират
със
заповед
от
съответния
работодател
и
задължително
се
включват
в
длъжностните характеристики.

Със заповед № Р-198 на
заместник министър-председателя и
министър на труда и социалната
политика, председател на НССЕИВ
проф.
Йордан
Христосков
бе
актуализиран състава на съвета в
частта заместник-министри.
На 23 септември 2014 г. се
проведе заседание на НССЕИВ на
което бе направен преглед на
напредъка по изпълнението на Плана
за
действие
по
Националната
стратегия на Република България за
интегриране на ромите 2012-2020 в
приоритетите образование и заетост;
отговорните министерства докладваха
и за процеса на изготвяне на втория
период на Плана за действие - за
2014-2020 г. - по съответните
приоритети.

Обяснение (където е подходящо)

сътрудничество и постоянен диалог с
ромското
гражданско
общество,
регионалните и/или местните органи.
НСРБИР и плана за действие са
изготвени
от
междуведомствена
работна група с широко участие на
представители
на
ромски
неправителствени
организации
и
експерти, както и на граждански
организации,
които
работят
в
областта
на
приобщаването
на
ромите под координацията на НССЕИВ
и по-конкретно на Секретариата на
НССЕИВ.
Неправителствените
организации участват в работни групи
и други формати, отнасящи се до
изпълнението и наблюдението на
стратегията и на националната
стратегическа рамка на политиката за
приобщаване на ромите – както към
Министерския съвет, така и към
отделни
министерства,
агенции.
Гражданските организации – както
ромски, така и такива, които работят
по проблемите на ромите активно
участват
в
Междуведомствената
работна
група
за
ресурсно
подпомагане на интеграцията на
ромите със средства от фондовете на
ЕС, в тематични групи, изготвящи
оперативните програми за периода
2014-2020 г., в работната група за
изготвяне на Споразумението за
партньорство, информирани са за

33

Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

развитието на донорски програми,
опериращи в тази област и т.н.
Механизмите за преразглеждане и
актуализиране на стратегията и на
плана
за
действие
гарантират
участието на представители на
ромски
неправителствени
организации, както и на които
работят в областта на приобщаването
на ромите в тези процеси.
Гражданските организации – както
ромски, така и такива, които работят
по проблемите на ромите – съвместно
с
областните
и
общинските
администрации
те
участват
в
изготвянето и
прилагането на
областните стратегии за интегриране
на ромите и на планове за действие
на местно равнище. Плановете за
действие съдържат специфични за
всяка община мерки, насочени към
приобщаване на ромите.
В областните стратегии и в планове
за действие на местно равнище са
посочени механизмите за управление
и мониторинг.
Подобрен
е
механизмът
за
изпълнение на стратегията чрез
промени
на
Правилника
за
устройството
и
дейността
на
Националния съвет за сътрудничество
по етническите и интеграционните
въпроси (НССЕИВ) от декември 2013
г. Създаде се Комисия за изпълнение
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

на стратегията, която има за цел да
наблюдава
изпълнението
на
заложените мерки и постигането на
резултати
по
приоритетите
на
стратегията, да предлага промени в
правната
рамка,
подкрепящи
изпълнението й и да планира
ресурсното
обезпечаване
на
политиката за интеграция на ромите.
Към
комисията
функционира
Междуведомствена работна група за
ресурсно подпомагане интеграцията
на ромти със средства от фондовете
на ЕС. В нея участват представители
на УО на ОП, представители на
институции
и
неправителствени
организации.
Функционира
Механизъм
за
междуинституционална координация
при формулирането, изпълнението,
мониторинга
и
оценката
на
политиката
по
етническите
и
интеграционните въпроси.
Секретариатът
на
НССЕИВ
е
национална контактна точка по
изпълнение
на
Националната
стратегия на Република България за
интегриране на ромите. Изпълнява
функциите
на
координираща
структура на дейността на:
- административните структури на
национално ниво
- на регионално и на местно ниво във

35

Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

връзка
с
изпълнението,
оценката
на
политика.

формулирането,
мониторинга
и
интеграционната

 ОПРЧР 2014-2020 прилага
териториален подход - с приоритет
ще се ползват територии, в които има
“струпване” на социални проблеми,
например обособените квартали и
махали.В ОПРЧР 2014-2020 и ОПНОИР
2014-2020
има
инвестиционен
приоритет
„Социално-икономическа
интеграция
на
маргинализирани
общности като ромите“.
 Изпълнението на
инвестиционният приоритет ще води
до осъществяване на целите на
основните стратегически документи:
Национална стратегия на Република
България за интегриране на ромите
2012-2020 г., както и областните
стратегии и общински планове за
интегриране на ромите.
Конкретните схеми, по които ще може
да се кандидатства, допустимите
дейности
и
размерът
на
безвъзмездната финансова помощ ще
бъдат
разработени
след
окончателното одобрение на ОП от
Министерски съвет и от Европейската
комисия.
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

През периода 2014-2020 г. ще се
прилагат интегрирани мерки,
задължително в сферата на пазара на
труда, образованието, социалното
включване.
Наложеният със схема „ИНТЕГРА”
пилотен модел - съчетаване на мерки
за подобряване жилищните условия
(ЕФРР)
с
такива
за
заетост,
образование, социални и здравни
услуги (ЕСФ) - ще бъде продължен и
през следващия програмен период.
По ОПРР 2014-2020
Предвижда
се
специална
концентрация
на
ресурси
по
отношение на социални услуги и
социално включване, като поне 5 %
от средствата за всеки град са
насочени
към
социална
инфраструктура, в това число и
социални
жилища
за
маргинализирани
общности
от
население, включително и роми.
Понастоящем се реализират пилотни
интегрирани мерки за изграждане на
социални
жилища
(ЕФРР)
за
представители
на
групи
в
неравностойно
положение
и
предоставяне
на
интегрирани
услуги.След анализ на изпълнението
и резултатите от този пилотен модел,
същият ще бъде мултиплициран през
програмен период 2014-2020 г.
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

Започна разработването на общински
планове за действие за интеграция на
ромите до 2020 г. Общините изготвят
общинските планове за действие в
съответствие с областната стратегия.
Въз
основа
на
анализ
на
потребностите и спецификите на
местните общности плановете ще
съдържат мерки, адресиращи нуждите
на ромите.
В изготвянето на плановете са
включени
съответните
общински
служби, регионалните подразделения
на всички държавни институции,
други
заинтересовани
органи,
юридически лица с нестопанска цел,
работещи в областта на ромската
интеграция. За да бъдат използвани
възможностите
на
оперативните
програми
общините
ще
бъдат
подпомагани от Междуведомствената
работна
група
за
ресурсно
подпомагане интеграцията на ромите
със средства от фондовете на
Европейския съюз.
Изпълнението
на
плановете
за
действие ще се координира на
областно ниво – в рамките на
Областните съвети за сътрудничество
по
етническите
интеграционните
въпроси/Областни
координационни
съвети. Информация за изпълнението
ще се подава към Комисията за
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

изпълнение
на
Националната
стратегия.
Секретариатът
на
НССЕИВ
–
национална
котактна
точка
координира цялостния процес по
областното планиране на национално
ниво.
При поискване и когато това е
основателно,
съответните
заинтересовани лица ще получават
подкрепа
за
подаването
на
заявления
за
проекти
и
за
изпълнението и управлението на
избраните проекти.

ДА

Приета е Национална стратегия на
Република България за интегриране на
ромите
2012г.
–
2020г.
http://www.nccedi.government.bg/page.
php?category=35
Част от функциите на НССЕИВ е
съветът
да
съдейства
за
сътрудничеството,
осъществяването
на координацията и провеждането
обществени
консултации
между
държавните органи и гражданските
организации. В рамките на тези
функции
на
съвета,
с
организационната
и
експертна
подкрепа на Секретариата на НССЕИВ
и
на
представители
на
административни звена, работещи
пряко с проекти и програми, при
заявен интерес и необходимост се
организират работни срещи, обучения,
предоставяне
на
информация
и
консултации както за експертите от
областните
и
общинските
администрации по етническите и
интеграционните въпроси, така също и
за представители на неправителствени
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Приложими
предварителни
условия

9.3. Здраве: Наличие
на национална или
регионална
стратегическа рамка
на
политиката
за
здравеопазване
в
предвидените от член
168 ДФЕС граници,
която
осигурява
икономическа
устойчивост.

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

ПО 1
ПО 2
ПО 3

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Частично

Критерии

Въведена
е
национална
или
регионална стратегическа рамка на
политиката
за
здравеопазване,
която съдържа:
—
координирани
мерки
за
подобряване на достъпа до здравни
услуги;
— мерки за стимулиране на
ефективността в здравния сектор
чрез внедряване на модели за
доставка
на
услуги
и
инфраструктура;
— система за мониторинг и преглед.

Критерий
изпълнен:
Да/Не

ДА

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
организации.
Служители
от
Секретариата
на
НССЕИВ
оказват
съдействие
и
подкрепа на областните и общинските
експерти
по
етническите
и
интеграционните въпроси – както чрез
изготвяне на методически насоки, така
и чрез посещения на място – напр.
при разработването на местните
плановете за действие. Тази практика
ще продължи и при разработването на
общинските планове за действие до
2020 г.
Национална здравна стратегия 20142020
http://www.mh.government.bg/Articles.a
spx?lang=bgBG&pageid=472&home=true&categoryid
=6530
С Протокол № 52 от 21.12.2013 г.
Министерският съвет е одобрил
Националната здравна стратегия за
периода 2014-2020 година. Тя е
внесена в Народното събрание на
22.01.2014
год.
Документът
е
разглеждан
Комисията
по
здравеопазване, която го одобрява на
03.04.2014 г. и е приет проект за
решение, с което предлага на
Народното
събрание
да
приеме
Националната здравна стратегия 20142020 г. на основание чл. 86, ал. 1 от
Конституцията на Република България

Обяснение (където е подходящо)

През май 2014 г. в Народното
събрание е внесен проект на Закон за
изменение и допълнение на Закона за
здравето. Той не е приет от
предходното Народно събрание и
предстои да се изготви наново и
внесе
в
следващото
Народно
събрание.
http://parliament.bg/bills/42/402-0120.pdf
Проектозаконът предвижда :
- създаване на законовата база за
изграждането и поддържането от
министъра на здравеопазването на
Национална здравна информационна
система и въвеждането на електронна
здравна карта за пациента. Целта на
информационната
система
е
събирането,
предаването,
обработката и съхранението на
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предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
и чл. 3, ал. 2 от Закона за здравето.
Документът
е
депозиран
в
деловодството и предстои неговото
внасяне в пленарна зала.
Изпълнението
на
Националната
здравна стратегия 2014-2020 година
стартира
с
приемането
й
от
Министерски съвет.
Планът за действие за изпълнение на
Националната здравна стратегия 20142020 осигурява времева рамка и
индикативни финансови алокации,
приоритизация
на
нуждите
за
болничната инфраструктура и основни
предизвикателства за предприемане
на действия, както и индикатори за
мониторинг на целите и дейностите.
В
Плана
за
действие
към
Националната здравна стратегия 20142020
са определени конкретни
срокове
за
изпълнение
на
предвидените мерки, източниците за
финансиране и отговорните за това
институции.
По-конкрентно,
в
Политика № 4 Осигуряване на равен
достъп на хората до качествени
здравни дейности, адекватни на
техните здравни потребности, ясно е
посочена
приоритизацията
и
вермевата рамка за изпълнение на
конкретните мерки. Към Националната
здравна
стратегия
2014-2020
е
разработена и индикативна финансова

Обяснение (където е подходящо)

информация за здравното състояние
на населението, чрез създаване и
поддържане на електронно здравно
досие
на
всеки
гражданин.
Предвижда се Националният център
по обществено здраве и анализи да
издава електронни здравни карти,
както и да създава и поддържа
регистър на издадените карти.
- промени в нормативния механизъм
за създаването и актуализирането на
Националната здравна карта, чрез
която да се определят и планират на
териториален принцип потребностите
на
населението
от
достъпна
извънболнична
и
болнична
медицинска помощ. Предвидено е
Националната здравна карта да
съдържа всички областни здравни
карти и да бъдат идентифицирани
областите с излишък и с недостиг от
лекари и лекари по дентална
медицина
в
извънболничната
медицинска помощ и броят легла по
видове и по нива на компетентност на
болничните структури и да се
извърши тяхното планиране, а също и
планиране на лечебните заведения,
осъществяващи високотехнологични
методи на диагностика и лечение
- въвеждането на правила за
създаването и функционирането на
структури, които да предоставят
интегрирани здравно-социални грижи
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
рамка.
Един
от
разделите
на
Националната здравна стратегия 20142020 е „Изпълнение и мониторинг“
(стр. 76-79).

10.3.
Учене
през
целия живот: Наличие
на национална и/или
регионална
стратегическа рамка
на
политиката
за
учене
през
целия
живот в границите,

ПО 1
ПО 4

ДА

Държавата-членка или регионът са
приели
рамка,
определяща
ориентировъчно
наличните
бюджетни
ресурси
и
разходоефективно съсредоточаване
на
ресурси
в
приоритетни
потребности от здравеопазване.

HE

Въведена
е
национална
или
регионална стратегическа рамка на
политиката за учене през целия
живот, която съдържа мерки:
— в подкрепа на разработването и
свързването на услуги за ученето
през целия живот, включително
тяхното
изпълнение
и

ДА

Одобрената
стратегия
съдържа
координирани мерки за подобряване
на достъпа до здравни услуги;
съдържа мерки за стимулиране на
ефективността в здравния сектор чрез
внедряване на модели за доставка на
услуги и инфраструктура; съдържа
система за мониторинг и преглед и
рамка, определяща ориентировъчно
наличните бюджетни средства, и
разходоефективно съсредоточаване на
ресурси в приоритетни потребности от
здравно обслужване.
Национална стратегия за учене през
целия живот 2014-2020 г.
http://www.minedu.government.bg/open
cms/export/sites/mon/left_menu/strategi
es/documents/strategy_LLL_20142020.pdf
Стратегията
е
приета
с
РМС
№12/10.01.2014 г.

Обяснение (където е подходящо)

в домашна среда;
-създаване
на
необходимата
нормативна база за реализация на
приетата Национална стратегия за
дългосрочна грижа. В съответствие с
Националната
стратегия
и
определението
на
Европейската
комисия за дългосрочни грижи се
дефинира целевата група, подлежаща
на
дългосрочни
грижи,
организационните форми за нейната
реализация,
условията
за
финансиране и контрол.

Националната стратегия за учене
през целия живот 2014 – 2020 г.
прилага
цялостен
подход,
като
обхваща ученето във всичките му
степени
–
от
предучилищно
възпитание и подготовка до учене на
възрастни, във всички направления –
общо и професионално образование и
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Приложими
предварителни
условия

предвидени от член
165 ДФЕС.

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

усъвършенстването на уменията
(т.е.
валидиране,
напътствия,
образование
и
обучение),
с
участието
на
заинтересованите
страни и партньорство с тях;
— за предоставяне на възможност
за развиване на умения на
различни целеви групи, когато те са
определени
за
приоритети
в
националните или регионалните
стратегически рамки на политиката
(например младите хора, които
преминават курс на професионално
обучение, възрастните, родителите,
които се връщат на пазара на
труда,
нискоквалифицираните
работници
и
по-възрастните
работници, мигрантите и другите
групи в неравностойно положение,
и
по-специално
хората
с
увреждания);
— мерки за увеличаване на достъпа
до ученето през целия живот,
включително
чрез
усилия
за
ефективно
прилагане
на
инструменти
за
прозрачност
(например Европейска рамка за
квалификациите, Национална рамка
за квалификациите, Европейска
система
за
кредити
в
професионалното образование и
обучение, Европейско гарантиране
на качеството в професионалното
образование и обучение);

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
План за действие за 2014 г. в
изпълнение
на
Националната
стратегия за учене през целия живот
2014 – 2020 г.
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=
74&subpageId=143
Приет с Решение на МС №187 от 3
април 2014 г.
Със заповед на министъра на
образованието и науката от 11. 06.
2014 г. е създадена Национална
координационна група за учене през
целия
живот,
включваща
31
представители
на
държавни
институции, социалните партньори,
неправителствени
организации
и
Столична
община.
Групата
ще
координира
взаимодействието
на
заинтересованите страни в процеса на
оперативно планиране, изпълнение и
оценка на изпълнението на НСУЦЖ
2014 – 2020 г.

Обяснение (където е подходящо)

обучение,
висше
образование,
продължаващо
обучение
на
възрастни, и във всички негови
аспекти – образование, формално и
неформално
обучение
и
самостоятелно учене.
Стратегията
съдържа
мерки
за
развитие и разширяване на системата
за кариерно ориентиране при всички
възрастови групи, както и за
изграждане
на
връзки
между
Националната
квалификационна
рамка и всички останали инструменти
В стратегията са заложени мерки за
повишаване
на
качеството
на
образованието и обучението на
всички образователни равнища и във
всички направления; дейности в
подкрепа на неформалното обучение
на лица от всички възрасти. Като
основно
предизвикателство
е
изведено придобиването на ключови
компетентности от всички учещи.
Проектът на Закон за предучилищно и
училищно образование ще бъде
съобразен със стратегическите цели и
ключовите
мерки,
заложени
в
Националната стратегия за учене
през целия живот 2014 – 2020 г.
Създава се Национална платформа за
учене през целия живот 2020 –
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

— мерки за подобряване на
свързаността с трудовия пазар на
образованието и обучението и за
адаптирането им към нуждите на
определените
целеви
групи
(например млади хора, които
преминават курс на професионално
обучение, възрастни, родители,
които се връщат на пазара на
труда,
нискоквалифицирани
работници
и
повъзрастни
работници, мигранти и другите
групи в неравностойно положение,
и
по-специално
хората
с
увреждания).

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

система
за
многостепенно
и
съгласувано
координиране
и
наблюдение на изпълнението на
заложените в стратегията мерки,
която
осигурява
и
база
за
информирано
планиране
и
корективни
действия
при
необходимост. Ще бъде създадена
интегрирана информационна система
за измерване на въздействието.
Един от приоритетите на стратегията
е изграждането на хармонична и
разнообразна
учебна
среда
за
представители на уязвимите групи,
както и хората в неравностойно
положение с оглед осигуряване на
равнопоставеност
и
достъп
до
качествено образование и обучение,
по-пълноценна
подготовка
за
бъдещия
обществен
живот
и
реализация на пазара на труда.
Заложени
са
конкретни
мерки,
насочени към различни целеви групи
– деца, ученици и възрастни със
специални
образователни
потребности; деца и ученици от
мигрантски
семейства,
етнически
малцинства и по-специално ромски
общности преждевременно напуснали
училище, млади хора, преминаващи
курс на професионално обучение и
млади
докторанти,
възрастни
обучаеми, нискоквалифицирани и по-
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

възрастни работници и пенсионери.
Предвижда се да бъде разширена
системата
за
ограмотяване
на
възрастни с цел осигуряване на
достъп до пазара на труда, както и да
бъде разработена и приложена
стратегия за насърчаване и развитие
на грамотността.
Националната стратегия за УЦЖ 2014
– 2020 г.
предвижда следните
дейности:
-Прилагане
на
Националната
квалификационна
рамка
и
разработване
на
секторни
квалификационни рамки;
-Въвеждане на система за валидиране
на знания, умения и компетентности,
придобити чрез неформално обучение
и самостоятелно учене до 2018 г.;
-Въвеждане на система за кредити в
професионалното
образование
и
обучение до 2016 г. и осигуряване на
съпоставимост със системата за
натрупване и трансфер на кредити
във висшето образование;
-Въвеждане
на
система
за
осигуряване
на
качеството
на
професионалното
образование
и
обучение до края на 2015 г.
Стратегията извежда като приоритет
необходимостта от стимулиране на
образование и обучение, съобразено
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

с потребностите на икономиката и
промените на пазара на труда.. Друг
основополагащ
принцип
на
стратегията е децентрализацията.
Създават
се
предпоставки
за
ефективно сътрудничество между
всички заинтересовани страни на
областно и местно ниво, адекватно на
местните
нужди
планиране
и
осъществяване на инициативи за УЦЖ
в сътрудничество между местните
власти и държавни органи, вкл.
бюрата
по
труда,
местни
предприятия,
доставчици
на
образование и обучение, обществени
организации,
представляващи
интересите на уязвими групи от
населението и други. Този подход ще
даде възможност за осъществяване на
партньорски инициативи за обучение
и преквалификация на базата на
споделени ресурси, както и за поефективно обхващане на групите в
неравностойно
положение
и
привличането им към различни форми
на учене с цел интеграция на пазара
на труда.
Стратегията предвижда внедряване
на система за прогнозиране на
потребностите на пазара на труда от
работна
сила
с
определени
характеристики;
разработване
и
въвеждане на национална система за
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

наблюдение
на
прехода
на
завършилите ПОО към пазара на
труда
и
към
по-нататъшно
образование
и
обучение;
разработване
и
прилагане
на
политики и мерки за развитие на
професионалното обучение в работна
среда, включително чрез подкрепа на
работодатели
за
обучение
на
работното място с особен акцент
върху МСП и предприятията в малки
населени места и селските райони;
мерки за подпомагане участието на
слабопредставените групи с фокус
върху
младежите;
мерки
за
повишаване
квалификацията
на
учителите и обучаващите в ПОО при
ефективно сътрудничество с бизнеса
и висшите училища; развитие на
публично-частното партньорство в
областта на ПОО като средство за
ефективно сътрудничество с бизнеса;
тясно обвързване на политиката за
обучение на възрастни с политиката
на пазара на труда и въвеждане на
разнообразни субсидирани форми на
неформално обучение на безработни
лица и лица в неравностойно
положение.
Актуализирана стратегия по заетостта
на Република България 2013 - 2020 г.:
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

Национален план за действие по
заетостта за 2014 година:,
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexplan.htm
Планът е приет от МС на 21 декември
2013 г.
11.
Наличие
на
стратегическа рамка
на
политиката
за
укрепване
на
административната
ефикасност
на
държавите-членки,
включително реформа
на
публичната
администрация.

ПО 1
ПО 3
ПО 4

Частично

Въведена е и се изпълнява
стратегическа рамка на политиката
за укрепване на административната
ефикасност на публичните органи
на държавите-членки и техните
умения със следните елементи:
—
анализ
и
стратегическо
планиране
на
правните,
организационните
и/или
процедурните реформи;
— разработване на системи за
управление на качеството;
—
интегрирани
действия
за
опростяване и рационализиране на
административните процедури;
— разработване и изпълнение на
стратегии и политики за човешките
ресурси,
насочени
към
преодоляване
на
установените
основни слабости в тази област;
— развиване на умения на всички
равнища
на
професионалната
йерархия в рамките на публичните
органи;
— разработване на процедури и
инструменти за наблюдение и
оценка.

ДА

Стратегия за развитие на държавната
администрацията 2014-2020 г.
План за изпълнение на Стратегията за
развитие
на
държавната
администрация за периода 2014-2015
г.
http://www.strategy.bg/StrategicDocume
nts/View.aspx?lang=bg-BG&Id=891
Стратегията е приета с РМС № 140/
17.03.2014 г.
Планът
е
приет
с
РМС
№302/15.05.2014 г.
Стратегията е приета след проведено
обществено обсъждане.
В нея е налице анализ и стратегическо
планиране на действията по правната,
организационната и/или процедурната
реформа, основан на основните
потребности и цели.
• Анализът се основава на проучване
на
съществуващата
регулаторна
рамка, на организационната структура
и/или процедурните правила, с оглед
на повишаване на ефективността.
Използвани са данни и информация от

• Базисен модел за комплексно
административно обслужване
http://www.strategy.bg/Publications/Vie
w.aspx?lang=bgBG&categoryId=&Id=155&y=&m=&d
приет от Министерският съвет на
Република България през юни 2013 г.
след
широки
обществени
консултации.
http://www.strategy.bg/PublicConsultati
ons/View.aspx?lang=bg-BG&Id=904.
• Методология за усъвършенстване на
работните процеси за предоставяне
на административни услуги
http://www.strategy.bg/Publications/Vie
w.aspx?lang=bgBG&categoryId=&Id=165&y=&m=&d
Приета от Министерският съвет на
Република България през септември
2013 г. след широки обществени
консултации.
Тези
два
документа
са
основополагащи за изпълнението на
Стратегията
за
развитие
на
държавната администрация до 2020.
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Приложими
предварителни
условия

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
извършени функционални анализи,
докладите
за
състоянието
на
администрацията от 2003 до 2012 г.,
доклади на Световната банка и на
Европейската комисия за България,
„Индекса на право на собственост”,
„Най-добри страни за бизнес”
на
Форбс и др.
• Стратегията предвижда създаването
на механизъм за координация и
диалог между съответните органи,
отговарящи
за
подготовката
и
изпълнението
на
действията
по
реформата.
Механизмът
включва:
осъществяване
на
систематичен
преглед на извършените дейности и на
напредъка на отделните институции,
които са ангажирани с изпълнението
на стратегията. Мониторингът ще
установява статуса и ще проследява
напредъка в осъществяването на
отделните нейни цели и подцели.
Основните моменти, които ще бъдат
наблюдавани по изпълнението на
настоящата стратегия са: спазване на
предвидения
график,
постиганите
резултати и реалното въздействие от
извършените дейности върху целевите
групи.

Обяснение (където е подходящо)

В
документите
са
установени
основните потребности и цели във
връзка
с
опростяване
и
рационализиране
на
административните процедури.
• Въведена е процедура за оценка на
административната тежест, която е
включена
в
разработването
на
политиката на национално равнище.
•
Въведен
е
преглед
на
административната тежест
http://www.strategy.bg/Publications/Vie
w.aspx?lang=bgBG&categoryId=&Id=170&y=&m=&d=
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Общи предварителни условия

Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

1.
Наличие
на
административен
капацитет
за
въвеждането
и
прилагането
на
правото и политиката
на Съюза за борба с
дискриминацията
в
областта
на
европейските
структурни
и
инвестиционни
фондове

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то
ПО
ПО
ПО
ПО
ПО

1
2
3
4
5

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично
ДА

Критерии

Уредба
в
съответствие
с
институционалната и правната
рамка на държавите-членки за
осигуряване на участието на
органите,
отговарящи
за
насърчаването
на
равното
третиране на всички лица, през
цялото време на подготовката и
изпълнението
на
програмите,
включително предоставянето на
консултации по въпросите на
равенството
в
рамките
на
дейностите,
свързани
с
европейските
структурни
и
инвестиционни фондове;

Критерий
изпълнен:
Да/Не

ДА

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

Законът за защита от дискриминация
((http://www.kzdnondiscrimination.com/layout/index.php/l
ayout-over-40-positions/normativnidokumenti/zakon-za-zashtita-otdiskriminacia) напълно транспонира
европейските директиви за равенство:
2000/43/ЕО, 78/200/ЕС, 75/117/ЕИО,
97/80/ЕО и 76/207/ЕИО, и гарантира
защитата на всички граждани на
територията на Република България
срещу формите на дискриминация,
като едновременно с това съдейства
за
предотвратяването
на
дискриминацията и утвърждава мерки
за равенство във възможностите.
-Комисия за защита от дискриминация
Според разпоредбата на чл.40 от
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

Закона за защита от дискриминация,
през 2005 г. е създадена Комисия за
защита от дискриминация, която е
независим специализиран държавен
орган
за
предотвратяване
на
дискриминация,
защита
от
дискриминация и осигуряване на
равенство
във
възможностите.
Комисията осъществява контрол по
прилагането
и
спазването
на
българските
и
международни
антидискриминационни
норми,
уреждащи равенство в третирането,
като за своята дейност тя се отчита
пред
върховния
орган
на
законодателната власт – Народното
събрание на Република България.
Комисията
за
защита
от
дискриминация е акредитиран орган
за защита правата на човека към ООН,
със статут „Б”, във връзка с
отговарянето на институцията на
Парижките принципи.
-Като платформа за консултации и
въвличане на органите отговорни за
антидискриминацията, КЗД провежда
ежегодно семинари с отговорни
служители от централните държавни
органи – МВР, МТСП, МК и др., от
съдебната
система
–
съдии
и
прокурори, териториалните общински
администрации,
както
и
с
представители на медиите и НПО.
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

-За улесняване на активното участие
на КЗД в равнопоставеното отношение
към всички хора при подготовката и
прилагането на програми и дейности
на ЕС, са приети и се прилагат
Правила за производство пред КЗД.
Изготвен е проект на Закон за
изменение и допълнение на Закона за
защита
от
дискриминация.
Законопроектът
е
одобрен
от
Министерския съвет с Решение № 735
от 22.11.2013 г. и е внесен в Народно
събрание на 25.11.2013 г. под № 30201-46. Изменението ще определи нови
облекчени минимални изисквания за
сезиране на КЗД с оглед прилагане на
принципа на равно третиране и за
предотвратяване на проявите на
дискриминация.
-Формата
за
консултации и
участието
съгласувателни
УПМС и работни
РГ 13 „Социална
т. н.

осъществяване
на
въвличане е чрез
в
различните
процедури съгласно
групи, като например
политика и заетост” и

-Съгласно чл.5.,ал.4 на ПМС 5 от 18
януари 2012 г. за разработване на
стратегическите
и
програмните
документи на Република България за
управление
на
средствата
от
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

Фондовете по Общата стратегическа
рамка на Европейския съюз за
програмния период 2014-2020 г. в
състава на тематичните работни групи
за разработване на програмите за
новия
програмен
период
задължително участват представители
на
КЗД
и
национално
представителните организации на и за
хора с увреждания, признати от
Министерския съвет по реда на Закона
за
интеграция
на
хората
с
увреждания;

Уредба за обучение на персонала
на органите, които участват в
управлението и контрола на
европейските
структурни
и
инвестиционни
фондове,
в
областите
на
правото
и
политиката на Съюза за борба с
дискриминацията.

ДА

-Във всички програми през новия
програмен период ще залегнат и ще
бъдат съблюдавани хоризонталните
принципи на равенство на половете и
недискриминация.
Този критерий се изпълнява на
няколко равнища: чрез Плана за
обучение на Учебния център на МТСП,
проектните дейности на КЗД, които се
осъществяват, дейностите на АХУ,
Омбудсмана,
НПО,
социалните
партньори
и
останалите
заинтересовани страни, насочени към
повишаване на осведомеността и
капацитета
в
областта
на
законодателството и политиката за
антидискриминацията.
- КЗД ежегодно провежда обучение
по европейското законодателство и
политика за антидискриминация чрез
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

тематични семинари, на които като
гост-лектори участват и представители
на институции на ЕС.
- Семинарните обучения обхващат
широк кръг отговорни служители от
централни държавни органи – МВР,
МТСП,
МОН,
МК
и
др.,
териториалните
общински
администрации,
както
и
представители на медиите и НПО.
- В рамките на проектни дейности
МТСП осъществява обучения по
отношение
на
антидискриминационните политики и
съответното законодателство. В това
число се осъществяват обучения за
социалните
партньори,
работодателските
организации,
структурите на АЗ, структурите на
АСП, синдикатите, работодатели,
НПО и т. н., като се цели реално
въздействие и промяна върху пазара
на труда в посока на намаляване на
неравното третиране по всички
дискриминационни признаци.
Друга сфера, в която работи МТСП е
обучения
за
превенция
на
дискриминация в домовете за деца,
лишени от родителски грижи. През
март бяха подготвени и третата
кръгла маса за Централен регион,
както и обучителните семинари в гр.
Пловдив и гр. Бургас за екипите,
работещи с деца в институционална
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

2.
Наличие
на
административен
капацитет
за
въвеждането
и
прилагането
на
правото и политиката
на
Съюза
за
равенството
между

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

ПО
ПО
ПО
ПО
ПО

1
2
3
4
5

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

ДА

Критерии

Уредба
в
съответствие
с
институционалната и правната
рамка на държавите-членки за
осигуряване на участието на
органите,
отговарящи
за
равенството между половете, през
цялото време на подготовката и
изпълнението
на
програмите,

Критерий
изпълнен:
Да/Не

ДА

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
грижа.
През месец март 2014 г. бяха
проведени две кръгли маси за
Югозападен и Източен регион, в гр.
Сандански и гр. Бургас с участието
на
работодатели,
младежи
напускащи институциите за деца,
местната
власт,
регионалните
структури на Агенция по заетостта и
Агенция за социално подпомагане.
Кръглите маси имат за цел промяна
обществените нагласи и реализация
на пазара на труда на младежи от
домове за деца, които са в
последната година на обучение.
В началото на месец март 2014 г.
стартира подготовката на двете
Национални
кампании
за
повишаване на осведомеността и
подобряване
на
обществената
чувствителност по отношение на
директиви на Съвета 2000/43/ЕС и
2000/78/ЕС.
Кампаниите ще бъдат проведени
през месец април 2014 г. в гр.
Кърджали и гр. Балчик.
Съгласно чл. 20 на Директива
2006/54/ЕК Комисията за защита от
дискриминацията
е определена
за
национален орган за равенство.
-Законът за защита от дискриминация
(в сила от 01.01.2004 г.) напълно
транспонира европейските директиви
за равенство: 2000/43/ЕО, 78/200/ЕС,

Обяснение (където е подходящо)

Към настоящия момент вече е
стартирала
работата
на
междуведомствената работна група,
създадена със Заповед № РД01-727 от
27.09.2013 г. на министъра на труда и
социалната политика, която има за
задача да изготви проект на Закон за
равенство между половете. В него ще
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

половете в областта
на
европейските
структурни
и
инвестиционни
фондове

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

включително предоставянето на
консултации по въпросите на
равенството между половете в
рамките на дейностите, свързани с
европейските
структурни
и
инвестиционни фондове;

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
75/117/ЕИО, 97/80/ЕО и 76/207/ЕИО, и
гарантира
защитата
на
всички
граждани
на
територията
на
Република България срещу формите на
дискриминация, като едновременно с
това съдейства за предотвратяването
на дискриминацията и утвърждава
мерки
за
равенство
във
възможностите. Според разпоредбата
на чл.40 от Закона за защита от
дискриминация, през 2005 г. е
създадена
Комисия за защита от
дискриминация, която е независим
специализиран държавен орган за
предотвратяване на дискриминация,
защита
от
дискриминация
и
осигуряване
на
равенство
във
възможностите.
Комисията
осъществява контрол по прилагането
и спазването на българските и
международни антидискриминационни
норми,
уреждащи
равенство
в
третирането, като за своята дейност
тя се отчита пред върховния орган на
законодателната власт – Народното
събрание на Република България.
Комисията
за
защита
от
дискриминация е акредитиран орган
за защита правата на човека към
ООН, със статут „Б”, във връзка с
отговарянето на институцията на
Парижките принципи.
Държавната политика на Република
България
в
областта
на

Обяснение (където е подходящо)

бъдат регламентирани Националния
механизъм
за
осигуряване
на
равнопоставеност на половете и
регламентиране на възможност за
прилагане на временни позитивни
мерки в области на равнопоставеност.
През месец март 2014 г. беше
изготвен проект на Постановление за
изменение
и
допълнение
на
Постановление
№
313
на
Министерския съвет от 2004 г. за
създаване на Национален съвет по
равнопоставеността на жените и
мъжете към Министерския съвет.
С проекта на постановление се изменя
Правилника
за
устройството
и
организацията
на
работа
на
Националния
съвет
по
равнопоставеността на жените и
мъжете към Министерския съвет,
приет като приложение към чл. 2 на
ПМС № 313 от 2004 г.
Измененията
на
Правилника
се
отнасят
до
отразяване
на
структурните промени в Министерския
съвет и до укрепване на националния
институционален
механизъм
за
провеждане
на
политиката
по
равнопоставеността на жените и
мъжете.
Стартирала е процедура по чл. 32 от
УПМСНА
като
проекта
на
Постановление и приложените към
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
равнопоставеността на жените и
мъжете и недискриминацията по
признак
„пол”
е
хоризонтална
политика, която се координира от
Министерството на труда и социалната
политика
на
национално
ниво.
Постигнат е устойчив модел за
сътрудничество между институциите,
както и със социалните партньори и
гражданското
общество
чрез
участието им в Националния съвет по
равнопоставеността на жените и
мъжете към Министерския съвет.
Председател
на
този
Съвет
е
министърът на труда и социалната
политика. Стратегическият документ
на
българското
правителство,
определящ рамката на политиката е
Национална стратегия за насърчаване
на равнопоставеността на половете за
периода 2009 – 2015 г., която е приета
в съответствие с изпълнение на
препоръките на Съвета на Европа,
стратегическите
документи
на
Европейския съюз и принципите,
залегнали в конвенциите на ООН за
правата на човека и правата на
жените. В изпълнение на този основен
стратегически документ, всяка година
Министерството на труда и социалната
политика
разработва
годишни
национални планове за действие за
насърчаване на равнопоставеността на
жените и мъжете като въвлича в

Обяснение (където е подходящо)

него документи са
съгласуване
до
институции.

изпратени за
компетентните

Съгласно чл.5.,ал.4 на ПМС 5 от 18
януари 2012 г. за разработване на
стратегическите
и
програмните
документи на Република България за
управление
на
средствата
от
Фондовете по Общата стратегическа
рамка на Европейския съюз за
програмния период 2014-2020 г. в
състава на тематичните работни групи
за разработване на програмите за
новия
програмен
период
задължително участват представители
на КЗД.
В допълнение във всички програми
през новия програмен период ще
залегнат и ще бъдат съблюдавани
хоризонталните
принципи
на
равенство
на
половете
и
недискриминация.
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

процеса
на
консултация
всички
отговорни органи за прилагането на
равенството между половете. Чрез
Националните
планове
се
цели
обединяване на усилията на всички
институции за изпълнение на мерки и
дейности
за
постигане
на
равнопоставеност между жените и
мъжете
във
всички
сфери
на
икономическия,
политическия
и
обществения живот. В изпълнение на
ангажиментите на Република България
към международни и европейски
договори, по които е страна, както и
приетия от МС с Решение № 438 от 25
юли 2013 г. План за действие за
изпълнение
на
заключителните
препоръки към Република България,
отправени от Комитета на ООН за
премахване на дискриминацията по
отношение на жените, ще бъде
разработен Закон за равенство между
половете. Целта е да се създадат
нормативни гаранции, свързани с
мерките за осигуряване на равни
възможности на жените и мъжете и да
бъде
укрепен
институционалния
механизъм/ структури за провеждане
на държавната политика в тази
област. Планът за действие е
разработен
от
Междуведомствена
работна група с участието на
представители
на
всички
министерства, агенции, обществени
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Уредба за обучение на персонала
на органите, които участват в
управлението и контрола на
европейските
структурни
и
инвестиционни
фондове,
в
областите
на
правото
и
политиката
на
Съюза
за
равенството
между
половете,

Критерий
изпълнен:
Да/Не

ДА

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
органи,
социални
партньори,
неправителствени
организации,
работещи
в
областта
на
равнопоставеността на половете и
организации за защита на човешките
права. В него са предвидени следните
мерки в съответствие с отправените
препоръки, като:
изработване на проект на
Закон за равенство между
половете;
укрепване на Националния
механизъм за осигуряване на
равнопоставеност
на
половете;
дейности за преодоляване на
стереотипи
по
пол
и
дискриминационни практики;
тематични
изследвания
и
анализи;
на магистрати, разследващи
полицаи, педагози и социални
работници;
дейности
за
насърчаване участието на
жените в различни сфери на
обществения живот и др.
В Плана за действие за изпълнение на
заключителните
препоръки
към
Република България, отправени от
Комитета на ООН за премахване на
дискриминацията по отношение на
жените са предвидени следните мерки
в
съответствие
с
отправените
препоръки, като:

Обяснение (където е подходящо)

В каталога на Центъра за развитие на
човешките ресурси и регионални
инициативи, МТСП за 2014 г. е
заложено провеждане на двудневно
обучение през месец юли на тема
„Практически насоки за прилагане на
Конвенцията на ООН за елиминиране
на всички форми на дискриминация
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Критерии

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)


както
и
интегрирането
на
принципа на равенство между
половете.



3.

Наличие

на

ПО 1

ДА

Уредба

в

съответствие

с

ДА

обучения за повишаване на
капацитета на служителите в
държавната
администрация
по въпросите за равенството
между половете, включително
по закона и политиката за
равенство между половете;
провеждане на разяснителни
и информационни дейности,
вкл. сред жените от групи в
неравностойно положение с
цел
популяризиране
на
Конвенцията на ООН за
премахване на всички форми
на
дискриминация
по
отношение на жените и др.

На 26.01.2012 г. Народното събрание

Обяснение (където е подходящо)

по отношение на жените”.
Обучението е предназначено за
служители на ръководни и експертни
длъжности от МТСП ВРБК към
министъра на труда и социалната
политика и от други централни и
териториални
администрации,
социални партньори, НПО.
Целите на обучението са следните:
Запознаване с Конвенцията на ООН за
премахване на всички форми на
дискриминация срещу жените, със
Заключителните
препоръки
към
Република България, отправени от
Комитета на ООН за премахване на
всички форми на дискриминация
срещу
жените
(CEDAW)
и
произтичащите от тях задължения за
Република България;
Подобряване
на
капацитета
на
публичанта
администрация
за
изпълнение на Конвенцията на ООН
за премахване на всички форми на
дискриминация срещу жените и
свързаните с нея документи;
Изграждане на умения за прилагане
на
интегриран
подход
при
изпълнението на Плана за действие;
Подобряване на административната
компетентност.
Предстои
да
бъде
подробно
разработено учебно съдържание за
обучението.
В изпълнение на Плана за действие е
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

административен
капацитет
за
въвеждането
и
прилагането
на
Конвенцията на ООН
за правата на хората
с
увреждания
в
областта
на
европейските
структурни
и
инвестиционни
фондове
в
съответствие
с
Решение на Съвета
2010/48/ЕО

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то
ПО
ПО
ПО
ПО

2
3
4
5

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

институционалната и правната
рамка на държавите-членки за
консултиране и осигуряване на
участието
на
органите,
отговарящи
за
защитата
на
правата на хората с увреждания,
или представителни организации
на хората с увреждания и други
заинтересовани
страни
през
цялото време на подготовката и
изпълнението на програмите;

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

на Република България прие Закон за
ратификация на Конвенцията за
правата на хората с увреждания,
която е първият голям договор за
човешки права на 21 век в областта на
политиката за хората с увреждания.
С Решение № 868 от 19 октомври 2012
г., Министерския съвет прие План за
действие,
съдържащ
мерки
за
привеждане от Република България на
нормативната уредба и политики в
областта на хората с увреждания в
съответствие с разпоредбите на
Конвенцията за правата на хората с
увреждания (2013-2014 г.)
Планът
за
действие
цели
предприемане на реални стъпки за
прилагането
на
Конвенцията
за
правата на хората с увреждания:
 Идентифициране
на
ключовите
области, нуждаещи се от правна
реформа
и
предприемане
на
последователни
стъпки
по
въвеждане на изискванията на
Конвенцията;
 Определяне
и
въвеждане
на
координационен
механизъм
и
механизъм
за
мониторинг
по
прилагането на конвенцията, с ясно
определени функции, задачи и
отговорности
на
ангажираните
институции;
 Изграждане на капацитет сред
държавни служители и експерти от

създадена междуведомствена работа
група за разработване на независим
механизъм, съгласно чл. 33.2 от
Конвенцията на ООН за правата на
хората с увреждания, в т.ч. и
създаване на орган и прилагане на
независим механизъм.
Продължава работата на създадената
работна група по координация за
изпълнение на Плана за действие,
разработването на механизъм за
координация,
механизъм
за
мониторинг и механизъм за независим
мониторинг,
съгласно
чл.33
от
Конвенцията, както и определяне на
органи за прилагане.
В
плана
за
действие
са
идентифицирани
участниците
от
различни институции, както и такива
от
неправителствения
сектор,
работещи в областта на интеграция на
хората с увреждания.
Планът показва отделните стъпки,
които
регламентират
водещите
институции и техните партньори в
процеса на изработване на концепции
за промени в нормативната уредба
различни области, обхванати от
Конвенцията.
Към момента е извършен преглед,
като са разработени и приети
Концепции за нормативни промени,
във връзка с прилагане на член 11Рискови ситуации и хуманитарни
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
различни
сфери
за
правилно
прилагане
разпоредбите
на
Конвенцията;
 Широко
популяризиране
на
принципите на Конвенцията сред
обществеността и включване на
гражданското общество в процеса
на нейното прилагане;
 Осигуряване
на
периодично
актуализиране на дейностите по
изпълнение на Конвенцията и
мониторинг
на
прилагане
разпоредбите на Конвенцията.

Обяснение (където е подходящо)

бедствия, член 12 – Равнопоставеност
пред закона, член 14 – Свобода и
сигурност на личността, член 18 –
Свобода
на
придвижване
и
националността, член 19 – Независим
живот и включване в общността и
член
24
–
Образование
от
Конвенцията за правата на хората с
увреждания на ООН и в изпълнение
на Плана за действие. Предстои
приемане и на концепция по чл. 9 –
достъпност,
по
отношение
на
достъпност на архитектурната среда.
В плана са регламентирани съответно
и сроковете за изпълнение на мерките
заложени в него.
Със Заповеди № РД01-186 от
28.02.2013 г., последваща Заповед
РД01-353 от 23.04.2013 г. за отмяна
на първата и Заповед РД01-602 от
02.08.2013 г. за изменение и
допълнение Заповед РД01-353 от
23.04.2013 г. на министъра на труда и
социалната политика е създадена
Междуведомствената работна група
по координация за изпълнението на
Плана за действие, съдържащ мерки
за привеждане на нормативната
уредба и политики в областта на
хората с увреждания, в съответствие с
разпоредбите на Конвенцията на ООН
за правата на хората с увреждания от
Република България (наричана понататък групата по координация). В
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

състава на групата са включени
представители на всички държавни
институции
и
неправителствени
организации, имащи отношение към
политиката за хората с увреждания.
Относно
представителите
на
гражданското общество, по специално
организациите представляващи хора с
увреждания, в Република България за
осъществяване на сътрудничество при
разработване
и
провеждане
на
политиката
в
областта
на
интеграцията на хората с увреждания
към Министерския съвет e създаден
Национален съвет за интеграция на
хората с увреждания с председател
министъра на труда и социалната
политика, а негови заместници са
заместник-министър на
труда и
социалната политика и заместникминистър на здравеопазването
и
представител
на
национално
представителните организации на
хора с увреждания и национално
представителните организации за
хора с увреждания, избран на
ротационен принцип за срок една
година.
Националният
съвет
за
интеграция на хората с увреждания е
консултативен орган към Министерски
съвет, в който участват представители
на:
държавата,
определени
от
Министерския
съвет,
национално
представителните организации на и за
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

хората с увреждания, национално
представителните организации на
работниците
и
служителите,
национално
представителните
организации на работодателите и
Националното
сдружение
на
общините в Република България.
Националният съвет за интеграция на
хората с увреждания дава становища
по всички проекти на нормативни
актове,
стратегии,
програми
и
планове, които засягат правата на
хората с увреждания и тяхната
интеграция.
Съгласно чл.5.,ал.4 на ПМС 5 от 18
януари 2012 г. за разработване на
стратегическите
и
програмните
документи на Република България за
управление
на
средствата
от
Фондовете по Общата стратегическа
рамка на Европейския съюз за
програмния период 2014-2020 г. в
състава на тематичните работни групи
за разработване на програмите за
новия
програмен
период
задължително участват представители
на
КЗД
и
национално
представителните организации на и за
хора с
увреждания,
признати
от
Министерския съвет по реда на
Закона за интеграция на хората с
увреждания.
В допълнение във всички програми
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

през новия програмен период ще
залегнат и ще бъдат съблюдавани
хоризонталните
принципи
на
равенство
на
половете
и
недискриминация.
Уредба за обучение на персонала
на органите, които участват в
управлението и контрола на
европейските
структурни
и
инвестиционни
фондове,
в
областите на приложимите право
и политика на Съюза и на
държавите-членки, включително
достъпността
и
практическото
прилагане на Конвенцията на ООН
за
правата
на
хората
с
увреждания, както е отразена в
законодателството на Съюза и на
държавите-членки,
по
целесъобразност;

ДА

В плана за действие, с оглед
прилагане на чл. 8 от Конвенцията
„“Повишаване
на
общественото
съзнание и промяна на нагласите по
правата на хората с увреждания“ е
заложена
оперативна
цел
„Повишаване
на
капацитета
на
местната, областната и централната
администрация
и
др.
относно
разпоредбите на Конвенцията на
ООН“. В тази връзка са заложени
семинари за служители на държавната
администрация, правосъдната система,
лекари и медицински специалисти,
семинари за педагогически персонал,
форми за хора с увреждания и пр.
На 11-12 ноември 2013 г. в София се
проведе Семинар с международно
участие на тема „ Конвенция за
правата на хората с увреждания на
ООН и План за действие за нейното
прилагане. Осъществи се обмен на
опит
и
добри
практики
в
международен аспект и да се
представи
българския
опит
в
прилагане на Конвенцията за правата
на хората с увреждания на ООН.
Инициативата предостави възможност
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

за повишаване на капацитета на
представителите на администрацията
относно тенденциите в политиката за
хора с увреждания в контекста на
прилагане на Конвенцията за правата
на хората с увреждания в Европа и ще
осигури изпълнение на мерките в
Двугодишния план за действие за
прилагане на Конвенцията. Разшириха
се
знанията за националната
институционална рамка за прилагане
на Конвенцията за правата на хората с
увреждания на ООН – механизъм за
координация, мониторинг и независим
мониторинг; Проучи се и обмени
чуждестранен опит в докладването
пред Комитета на ООН за правата на
хората с увреждания – принципи,
подходи, източници на информация,
начини за обработване на данни,
анализи; Получи се изчерпателна
информация за насоките за изготвяне
на националните доклади, както и
усвояване на практически знания и
умения за подходите и техниките за
изготвяне на националните доклади.
Уредба
за
осигуряване
на
мониторинг на изпълнението на
член 9 от Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания
във
връзка
с
европейските
структурни
и
инвестиционни
фондове през цялото време на

ДА

В плана за действие, с оглед
прилагане на чл. 8 от Конвенцията
„“Повишаване
на
общественото
съзнание и промяна на нагласите по
правата на хората с увреждания“ е
заложена
оперативна
цел
„Повишаване
на
капацитета
на
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

подготовката и изпълнението на
програмите.

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

местната, областната и централната
администрация
и
др.
относно
разпоредбите на Конвенцията на
ООН“. В тази връзка са заложени
семинари за служители на държавната
администрация, правосъдната система,
лекари и медицински специалисти,
семинари за педагогически персонал,
форми за хора с увреждания и пр.
На 11-12 ноември 2013 г. в София се
проведе Семинар с международно
участие на тема „ Конвенция за
правата на хората с увреждания на
ООН и План за действие за нейното
прилагане. Осъществи се обмен на
опит
и
добри
практики
в
международен аспект и да се
представи
българския
опит
в
прилагане на Конвенцията за правата
на хората с увреждания на ООН.
Инициативата предостави възможност
за повишаване на капацитета на
представителите на администрацията
относно тенденциите в политиката за
хора с увреждания в контекста на
прилагане на Конвенцията за правата
на хората с увреждания в Европа и ще
осигури изпълнение на мерките в
Двугодишния план за действие за
прилагане на Конвенцията. Разшириха
се
знанията за националната
институционална рамка за прилагане
на Конвенцията за правата на хората с
увреждания на ООН – механизъм за
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

координация, мониторинг и независим
мониторинг; Проучи се и обмени
чуждестранен опит в докладването
пред Комитета на ООН за правата на
хората с увреждания – принципи,
подходи, източници на информация,
начини за обработване на данни,
анализи; Получи се изчерпателна
информация за насоките за изготвяне
на националните доклади, както и
усвояване на практически знания и
умения за подходите и техниките за
изготвяне на националните доклади.
4. Наличие на уредба
за
ефективното
прилагане
на
законодателството на
Съюза
за
обществените
поръчки в областта на
европейските
структурни
и
инвестиционни
фондове.

ПО
ПО
ПО
ПО
ПО

1
2
3
4
5

ЧАСТИЧН
О

Наличие на уредба за ефективното
прилагане на законодателството
на
Съюза
за
обществените
поръчки
в
областта
на
европейските
структурни
и
инвестиционни фондове.

НЕ

Национална стратегия за развитие на
сектора на обществените поръчки в
България за периода 2014- 2020 г.
http://www.government.bg/cgi-bin/ecms/vis/vis.pl?s=001&p=0211&n=99&g
Приета с РМС № 498/11.07.2014 г.
В Стратегията са предвидени мерки за
повишаване
ефективността
при
възлагане на обществени поръчки и
създаване на гаранции за спазване
законодателството
на
Съюза
в
областта.
Законодателството на ЕС в областта
на обществените поръчки (Директиви
2004/18/ЕО, 2004/17/ЕО, Директиви
89/665/ЕИО, 92/13/ЕИО и 2007/66/ЕО и
2009/81/ЕО, както и регламентите,
свързани с тяхното прилагане) е
изцяло въведено в ЗОП. Освен закона

Мерките в тази насока ще бъдат
допълнително засилени.
В
разработената
Национална
стратегия за развитие на сектора на
обществените поръчки в България за
периода 2014- 2020 г. е предвидена
мярка за въвеждане на
новите
европейски директиви чрез изготвяне
на изцяло нов рамков закон. По този
начин ще се постигне кодифицирано,
устойчиво
и
опростено
законодателство,
в
пълно
съответствие с новите европейски
директиви.
Предвиждат се мерки за налагане на
единна практика между АОП, УО на
ОП, СП, АДФИ, КЗК и ВАС и
координиране на техните дейности.
Също така ще бъдат включени мерки
за
допълнително
разширяване
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
нормативната уредба по обществени
поръчки се съдържа:
•Правилник за прилагане на ЗОП;
•Наредба за провеждане на конкурси
за
проекти
в
устройственото
планиране
и
инвестиционното
проектиране, приета с ПМС № 75 от
2009 г., обн. ДВ. бр.26 от 2009г.;
•Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) за
критериите и редът за определяне
наличието на основни национални
интереси в областта на сигурността и
отбраната по смисъла на чл. 346 от
Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС) и реда за
сключване на договори; приета с ПМС
№ 180 от 22.08.2013 г., обн. ДВ. бр.75
от 2013г.
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/
Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.p
df

Обяснение (където е подходящо)

обхвата на предварителния контрол,
осъществяван от АОП, за ефективно
сътрудничество между контролните
органи с цел уеднаквяване на
практиката и за рационализиране на
последващия контрол. Ще има и
мерки за повишаване ефективността
на съдебната защита.
Направен е преглед на системата за
обжалване и предложения за нейното
оптимизиране (напр. гаранции срещу
злоупотреба с правото на обжалване
и др.). Оптимизирането е предвидено
в новия закон.

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/
Normativna%20baza/PPZOP_09032012.p
df
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/
Normativna%20baza/Naredba_konkursi.
pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/
Normativna%20baza/Naredba_27082013
.pdf
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Приложими
предварителни
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национални органи
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Приложимо
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Частично
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Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

Относно промени в законодателството
по обществени поръчки - действащият
ЗОП е приет през 2004 г. Оттогава до
настоящия момент са направени пет
значителни изменения в него. С три от
тях
са
въведени
приложимите
европейски директиви (Директива
2004/17/ЕО и Директива 2004/18/ЕО,
Директива
2007/66/ЕО,
както
и
Директива 2009/81/ЕО), а с останалите
две - предварителният контрол,
осъществяван от АОП и приета
правителствена Концепция за промени
в законодателството по обществени
поръчки. Освен тези изменения са
направени редица промени, които
обхващат отделни разпоредби на
закона.
Дефинирането на публичноправната
организация в ЗОП е в пълно
съответствие
с
приложимите
директиви.
Публичноправните
организации
са
изрично
регламентирани в чл. 7, т. 3 от ЗОП,
като понятието е дефинирано в § 1, т.
21 от ДР на ЗОП.
По отношение на институционалната
уредба – създадени са няколко органа,
които имат функции в областта на
обществените поръчки. Това са:
•АОП - национален орган, който
подпомага министъра на икономиката
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Приложими
предварителни
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са отговорни
национални органи
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Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

и енергетиката при осъществяване на
политиката
в
областта
на
обществените
поръчки,
издава
методически
указания
по
ЗОП,
осъществява предварителен контрол
на определени процедури и др.
•УО на ОП, които също осъществяват
контрол на процедурите за възлагане
на обществени поръчки и дават
указания
на
възложителите
–
бенефициенти
по
оперативните
програми.
•Сметна палата и АДФИ – органи за
извършване на последващ контрол на
изпълнението на ЗОП.
•КЗК и ВАС - органи по обжалване, които разглеждат спорове по законосъобразността на
Въпреки някои механизми за налагане
на единна практика е необходимо да
се работи за еднородно тълкуване на
законодателството от тези органи.
Въведени са различни форми на
контрол на всички етапи от възлагане
на поръчките, вкл. и на етапа на
тяхното
изпълнение,
както
и
процедури за налагане на единна
практика.
От
2009
г.
АОП
осъществява
предварителен контрол на процедури
за възлагане на обществени поръчки,
финансирани напълно или частично
със средства от европейските фондове
(чл. 19, ал. 2, т. 22 и чл. 20а от ЗОП).
С промените в ЗОП, в сила от
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релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

26.02.2012 г., този контрол се
осъществява на два етапа – преди и
след обявяване на процедурата, като е
въведен и механизъм за обратна
връзка
чрез
проследяване
изпълнението
на
направените
препоръки.
На основание чл. 19, ал. 2, т. 1 от ЗОП
изпълнителният директор на АОП
издава общи методически указания по
прилагане на закона и правилника за
неговото прилагане. Когато тези
указания се съгласуват с контролните
органи по закона – Сметна палата и
Агенцията за държавна финансова
инспекция
(АДФИ),
те
стават
задължителни за тях при извършване
на проверките им. Методическите
указания се публикуват на Портала за
обществени поръчки.
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
В чл. 123, ал. 1 от ЗОП е предвидено
органите на Сметна палата и АДФИ да
осъществяват
последващ
контрол
върху
възложените
обществени
поръчки.
В
ЗОП
е
уредена
административно наказателна част
(чл. 127-чл. 133 от ЗОП). В нея са
предвидени нарушения, за които на
възложителите се налагат глоби или
имуществени санкции.
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или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/
Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.p
df
Във всеки УО на ОП е предвиден ред
за осъществяване на предварителен,
текущ и последващ контрол, касаещ
процедурите
за
възлагане
на
обществени поръчки.
Предприети са мерки, които адресират
основните видове грешки, установени
при възлагане на обществените
поръчки, както следва
С Постановление № 134 на МС от
5.07.2010 г. е въведена Методология
за
определяне
на
финансови
корекции, които се прилагат спрямо
разходите, свързани с изпълнението
на
оперативните
програми,
съфинансирани
от
структурните
инструменти на Европейския съюз,
Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и
Европейския фонд за рибарство.
Отговорните органи по прилагането на
Методологията
са
договарящите
органи (УО/МЗ) по оперативните
програми, финансирани от СКФ, ПРСР,
ОП „Рибарство“, както и одитните
органи по СКФ, ЕЗФР и ЕФР.
С Постановление № 18 на МС от
4.02.2003 г. е създаден Съвет за
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предварителни
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са отговорни
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Приложимо
предварително
условие
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Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
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или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

координация
в
борбата
с
правонарушенията,
засягащи
финансовите интереси на Европейския
съюз.
С ПМС № 285 от 30.11.2009 г. е приета
Наредба
за
определяне
на
процедурите за администриране на
нередности по фондове, инструменти
и
програми,
съфинансирани
от
Европейския
съюз.
http://www.eufunds.bg/bg/page/119
Указание на министъра на финансите ДНФ 7/22.12.2010 г. е регламентиран
процеса свързан с отписването и
възстановяването
на
недължимо
платени и надплатени суми, както и на
неправомерно
получени
или
неправомерно усвоени средства по
проекти,
съфинансирани
от
Структурните и Кохезионния фондове
на Европейския съюз. Указанието е
публикувано на:
http://www.minfin.bg/bg/page/10?q=%
D0%94%D0%9D%D0%A4
УО на ОП водят отчет за наложените
финансови корекции при провеждане
на процедури за обществени поръчки.
Във всеки УО има определени
служители,
които
имат
в
длъжностните
си
характеристики
отговорности
по
въпросите
на
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предварителни
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са отговорни
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Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
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Частично
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Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
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или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

обществените поръчки.
Със ЗИДЗОП, обн. ДВ, бр. 40 от 2014
г., в сила от 01.07.2014 г., се
разширява обхвата на предварителния
контрол, осъществяван от АОП по
отношение на
процедурите за
обществени поръчки за строителство,
които се финансират със средства от
националния бюджет и са над
определен праг.
В ЗОП е уредено двуинстанционно
производство
по
обжалване
на
решенията
на
възложителите,
издадени във връзка с процедурите за
възлагане на обществени поръчки.
Първа инстанция е Комисията за
защита на конкуренцията, която е
административен орган, а втора и
окончателна инстанция е Върховния
административен съд. Предвиден е
двумесечен срок за произнасяне общо
на двете институции. По отношение на
КЗК – няма забавяне при разглеждане
на делата. По отношение на ВАС има
известно забавяне, като се отчита, че
законоустановеният едномесечен срок
за произнасяне не е съобразен с
процедурните правила за разглеждане
на делата на този съд.
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/
Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.p
df
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Приложими
предварителни
условия, за които
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национални органи

Приорит
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или оси,
към
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имо
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Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Уредба, гарантираща прозрачни
процедури
за
възлагане
на
договори;

Критерий
изпълнен:
Да/Не

ДА

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,408251&_dad=portal&_schema=POR
TAL
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,1488254&_dad=portal&_schema=PO
RTAL&url=687474703A2F2F7777772E61
6F702E62672F657365617263685F70703
22E706870
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg
/Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.
pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg
/Normativna%20baza/PPZOP_09032012.
pdf
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
Поръчките
на
стойности
под
праговете, за които се прилагат
европейските директиви, се възлагат
по ред, регламентиран в ЗОП (чл. 14,
ал. 1 от ЗОП). Редът е аналогичен на
този,
уреден
в
европейските
директиви, с някои облекчения.
За възлагането на поръчките на много
ниски стойности в ЗОП е уреден ред,
който
осигурява
спазването
на
принципа
за
публичност
и
прозрачност ( чл. 101а-101 ж от ЗОП).
Съгласно този ред възложителите са
длъжни да събират оферти като

Обяснение (където е подходящо)

Мерките в тази насока ще бъдат
допълнително
засилени.
В
тази
връзка, по отношение въвеждането на
електронно възлагане на обществени
поръчки – в Национална стратегия за
развитие на сектора на обществените
поръчки в България за периода 20142020 г. се предвижда до края на 2016
г. да се въведе изцяло електронна
комуникация до етапа на електронна
оферта включително. За целта е
подписан договор за услуги между
Европейската банка за възстановяване
и развитие (ЕБВР) и Министерството
на икономиката и енергетиката, който
е ратифициран от 42–то Народното
събрание, със закон, приет на
24.01.2014 г., обн. ДВ, бр. 11 от 2014
г. В резултат на изпълнението на
договора ще бъде предложен модел за
електронни
обществени
поръчки,
основан на най-добрите европейски
практики и съобразен с националните
специфики.
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или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

публикуват публични покани на
Портала за обществени поръчки,
който се поддържа от АОП. Осигурен е
минимален срок за публичен достъп
до поканата, който не може да бъде
по-кратък от 7 дни. По този начин
всички заинтересовани лица има
възможност
да
се
информират
поръчките,
които
възложителите
възнамеряват да възложат.
Постановление № 69 ОТ 11 МАРТ
2013Г. урежда условията и редът за
определяне на изпълнител от страна
на
кандидати
за
безвъзмездна
финансова помощ или бенефициенти
на
договорена
безвъзмездна
финансова помощ от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на
Европейския
съюз,
Съвместната
оперативна програма "Черноморски
басейн 2007 - 2013 г.", съфинансирана
от
Европейския
инструмент
за
добросъседство
и
партньорство,
Финансовия
механизъм
на
Европейското
икономическо
пространство и Норвежкия финансов
механизъм.
Принципът
на
публичност
и
прозрачност се гарантира и от
Регистъра на обществените поръчки
(РОП),
който
се
поддържа
от
Агенцията по обществени поръчки
(чл. 21-22а от ЗОП). Регистърът е част
от Портала за обществени поръчки и
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текст)

Обяснение (където е подходящо)

представлява единна електронна база
данни,
в
която
се
съдържа
информация
за
всички
открити
процедури за обществени поръчки,
резултатите от тяхното възлагане и
изпълнение. Освен задължителната
информация съгласно европейските
директиви и регламенти (обявление за
ОП, информация за сключен договор и
др.) в РОП се публикува и такава,
която произтича от националните
изисквания
(информация
за
изпълнението на договора, решението
за
договаряне
без
обявление,
информация
за
хода
на
производството
по
обжалване).
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,158263&_dad=portal&_schema=POR
TAL
На Портала на обществените поръчки
се публикуват публични покани, въз
основа на които възложителите
събират оферти по реда на чл. 101а101ж от ЗОП.
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,1488254&_dad=portal&_schema=PO
RTAL&url=687474703A2F2F7777772E61
6F702E62672F657365617263685F70703
22E706870
Възложителите имат възможност да
предоставят
чрез
Портала
за
обществени поръчки документацията
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електронно, да разменят въпроси и
отговори с участниците по електронен
път и да публикуват разяснения. Чрез
Портала за обществени поръчки е
предоставена възможността за изцяло
електронна форма на комуникация
между участниците и възложителите,
до етапа на подготовка и подаване на
офертата.
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
В ЗОП са регламентирани редица
допълнителни мерки, свързани с
осигуряване
на
публичност
и
прозрачност. Част от тях са свързани
с: възможността за привличане като
членове на комисиите на външни
лица, които са от списък, поддържан
от АОП, публичното отваряне както на
офертите, така и на пликовете с
предложена цена, обявяването на
оценките на офертите по другите
показатели
при
критерий
“икономически най-изгодна оферта”,
публикуване
на
информация
за
откриване
на
процедурите
на
договаряне без обявление и за
тяхното възлагане, публикуване на
становищата за осъществения контрол
на процедурите на договаряне без
обявление и на информация за
изпълнението на сключените договори
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и др.
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,1488254&_dad=portal&_schema=PO
RTAL&url=687474703A2F2F7777772E61
6F702E62672F657365617263685F70703
22E706870
Съгласно последните изменения и
допълнения в ЗОП, обн. ДВ, бр. 40 от
2014
г.,
възложителите
имат
задължението да публикуват на своя
профил
на
купувача
всички
документи, свързани с провежданите
от тях процедури, договорите за
обществени поръчки, допълнителните
споразумения към тях, информация за
всяка
извършено
плащани,
публичните покани, становищата на
изпълнителния директор на агенцията
по запитвания на възложителя и друга
полезна информация. Задължението
за
публикуване
на
посочените
документи е уредено в чл. 22б от
закона и влиза в сила от 01.10.2014 г.
Уредба за обучение на персонала,
който участва в привеждането на
европейските
структурни
и
инвестиционни
фондове
в
действие, и за разпространение на
информация до този персонал;

НЕ

•Съгласно справки на АОП и УО на ОП
се осигуряват редица подходящи
обучения
за
експертите
от
структурите на УО, свързани с
ефективното
прилагане
на
законодателството в областта на
обществените поръчки, избягване на
риска от налагане на финансови
корекции
и
административно

•За всички оперативни програми,
финансирани от Структурните и
Кохезионния фонд, се използва
единна информационна система за
управление и наблюдение (ИСУН).
Системата е реализирана изцяло като
Интернет базирано приложение и
съхранява пълна история за всички
промени в данните и позволява
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наказателни санкции при провеждане
на процедурите по възлагане.

генерирането на исторически справки,
както и пълно проследяване на
хронологична последователност от
промените на записите, всеки от които
съдържа доказателство за изпълнено
действие в нея.

•Съгласно справка от УО на ОП чрез
своите интернет страници предоставят
на
заинтересованите
лица
необходимата информация, вкл. и под
формата на разработени документи,
наръчници, указания, ръководства и
др., в сферата на обществените
поръчки.

•В Държавен фонд „Земеделие” е
разработена
и
функционира
Интегрирана
система
за
администриране и контрол (ИСАК).
Достъпът,
оперирането
и
съхранението на информацията в
системата се прилага в съответствие с
информационните политики на ДФЗ.

•В
разработваната
Национална
стратегия за развитие на сектора на
обществените поръчки в България за
периода 2014- 2020 г. се предвиждат
мерки, свързани с обучения на лицата,
заети с подготовката и провеждането
на процедури за обществени поръчки,
както и на служителите на АОП и на
УО на ОП.
Агенцията по обществени поръчки
поддържа
централизирана
информационна система (Портал за
обществени поръчки), която дава
достъп
до
всички
аспекти
на
обществените поръчки. Чрез него се

Дирекция "Информация и системи за
управление на средствата от ЕС" в
администрацията
на
Министерски
съвет
поддържа
Единен
информационен портал, чрез който се
предоставя информация за всички
оперативни програми, образци на
документи,
обяви за набиране на
проекти предложения и др.
Информация
на
Централното
координационно звено относно
обученията на УО на ОП (2013):
За УО па ОПРЧР са проведени 10
обучения, като общият брой обучени
служители е 115.
За МЗ - АЗ са проведени 3 обучения,
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предоставя информация за:
•
нормативната уредба
в областта на обществените поръчки;
•
Регистъра
на
обществените поръчки (РОП);
•
издадените
общи
методически указания по прилагане
на закона;
•
издадените
практически указания, свързани с
попълване на образци на документи,
създаване на партида и уникален
номер
в
РОП,
изпращане
на
информация до агенцията и т.н.;
• списъка
на
лицата,
които
възложителите могат да ползват като
външни експерти;
• публикуваните публични покани;
• становищата от предварителния
контрол
върху
процедури
на
договаряне без обявление;
• друга информация.
В Националната стратегия за развитие
на сектора на обществените поръчки в
България за периода 2014- 2020 г. се
предвиждат мерки за ефективно
сътрудничество
между
органите,
натоварени с функции в областта на
методологията
и
контрола
на
обществените поръчки с цел налагане
на единна практика.

Обяснение (където е подходящо)

като общият брой обучени служители
е 10.
За МЗ - АСП е проведено 1 обучение,
като общият брой обучени служители
е 2.
За МЗ - МОМН са проведени 11
обучения, като общият брой обучени
служители е 11.
От февруари до октомври 2013 г. са
осъществени общо 65 участия в
страната и чужбина на експерти в УО
и МЗ по ОПРЧР в обучения по
прилагане на ЗОП и запознаване с
актуалните моменти в развитието на
европейските правила за обществени
поръчки. За месец ноември няма
планирани обучения по темата.
Чрез официална кореспонденция и
уеб страницата на УО се представя
необходимата
информация
чрез
наръчници, указания и ръководства. В
Наръчника по ОП РЧР е предвидена
декларация
на
служителите
за
запознаване с промените; изготвени
са указания с най-често допусканите
грешки при възлагането.
Обучения по обществени поръчки,
които са преминали през 2012 г.
служителите от УО и МЗ на ОПОС:
16 служители на УО на ОПОС са взели
участие в 4 обучения свързани с
въпросите по обществените поръчки.
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От МЗ на ОПОС 30 служители са взели
участие в 3 обучения свързани с
въпросите по обществените поръчки.
От началото на 2013 г. е проведено 1
обучение
по
въпросите
за
обществените поръчки, в което са
взели участие 4 служители от УО на
ОПОС;
Планирано
провеждането
на
1
обучение
по
въпросите
за
обществените
поръчки
за
10
служители от УО на ОПОС и 1
обучение
по
въпросите
за
обществените
поръчки
за
15
служители от МЗ на ОПОС;
Експерти от отговорните дирекции –
Управляващ орган и Междинно звено
на оперативната програма, регулярно
взимат участие в обучения, свързани с
правилата за обществени поръчки,
които се провеждат както в България,
така и в рамките на чуждестранни
институти.
УО на ОПОС е публикувал на
електорнната страница на програмата
редица
указания
и
помощни
документи за бенефициенти, свързани
с обществените поръчки (основно
публикувани
в
секция
"Документи/Наръчници/Указания/Ръко
водства):
1. Най-често констатирани нарушения,
свързани
с
възлагането
и
провеждането
на
обществени

83

Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
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поръчки:
http://ope.moew.government.bg/files/us
eruploads/files/documentation/ukazania/
narushenia_obshtestveni_porachki.pdf
2. Документи, свързани с грешки и
нарушения и актуални въпроси на
ЗОП:
http://ope.moew.government.bg/bg/pag
es/dopuskani-greshki-i-narushenia/67#1
3. В секция Наръчници, указания,
ръководства/ Изпълнение на проекти,
финансирани
по
ОПОС
- допълнителна секция 1 "Обществени
поръчки" с допълнителни помощни
материали, вкл. типови образци
http://ope.moew.government.bg/bg/pag
es/narachnitsi-ukazaniarakovodstva/66#1
Като нова мярка, за да подпомогне
повишаването на капацитета на
бенефициентите
в
областта
на
обществените
поръчки,
всяко
тримесечие Управляващият орган ще
подготвя информационен бюлетин с
примери от практиката и описание на
различните
видове
нарушения,
констатирани
в
процеса
по
верификация. Бюлетинът ще бъде
изпращан по електронна поща и ще
бъде публикуван на официалната
страница на програмата. Първият
бюлетин е процес на изготвяне и ще
бъде публикуван през месец юни 2014
г.

84

Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

Различни обучения по Закона за
обществените поръчки за периода от
2007 г. до настоящия момент са
посетили 50 служители от УО на ОПТ.
През 2012 г. са проведени 3 обучения
по обществени поръчки, на които са
се обучили общо 9 служители от УО
на ОПРКБИ.
Предвидено е провеждането на 2
обучения във връзка с обществените
поръчки, па които ще се обучат общо
64 служители на УО на ОПРКБИ.
Уредбата
за
обучение
е
регламентирана в Глава 18 от
Наръчника
по
ОП
„Конкурентоспособност“, както и във
Вътрешните правила за организацията
и
провеждане
на
обучение
и
квалификация на служителите в МИЕ.
В
началото
на
годината,
УО
утвърждава годишен план за обучение
на служителите, който се изготвя на
базата на разработените от тях лични
планове за обучение.
Проведени са обучения на тема
„Обществени поръчки, финансирани
със средства от ЕС 2013“, както и по
практика на прилагане на Закона за
обществените.
Предстоящо е обучение на тема
„Тръжни
процедури
по
ЗОП,
нормативна уредба на обществените
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поръчки“.
В периода 2008-2012 г. са проведени
7 обучения по обществени поръчки,
на общо 23 служители от УО на
ОПТП. УО на ОПТП извършва
предварителен
контрол
на
процедурите
по
реда
на
ЗОП
финансирани със средства по ОПТП с
оглед установяване на евентуални
пропуски
още
на
етап
преди
стартиране на съответната процедура;
2. УО на ОПТП подържа постоянна
комуникация с бенефициентите и
провежда регулярни срещи с тях
касаещи
напредъка
по
проектите/изпълнението
на
дейностите,
което
включва
и
обсъждане
на
текущите
и
предвижданите процедури по реда на
ЗОП.
10 служители на УО на ОПАК са
преминали през 4 обучения във
връзка с Обществените поръчки.
Предстоят 2 обучения по обществени
поръчки.
В периода 2011 г. – октомври 2013 г.
са проведени общо 18 броя обучения
за
бенефициенти
–
общински,
областни, централни администрации и
органи на съдебната власт, чрез които
е предоставена информация, както и
са
извършвани
практически
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предварителни
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са отговорни
национални органи
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Да/Не

Референция (ако условието е
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(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

упражнения относно прилагането на
правилата
за
провеждане
на
обществени поръчки по проекти,
финансирани по ОПАК чрез ЕСФ.
Предвижда се провеждането на още 2
броя обучения за бенефициенти.
Чрез своя уебсайт УО на ОПАК
предоставя информация в сферата на
обществените поръчки, включително
и под формата на разработени
документи относно:
 Примерни
показатели
за
оценка на офертите при
използване на критерия за
„икономически
най-изгодна
оферта” при възлагането на
услуги за обучения;
 Процедура за предварителен
контрол
на
обществени
поръчки, финансирани по
проекти по ОПАК;
 Често допускани грешки и
нарушения при изготвяне на
проекти на документации и
провеждане на обществени
поръчки;
 Инструкции за попълване на
график
на
планираните
обществени поръчки;
 Примери
за
допуснати
нарушения;
 Ръководство за бенефициенти.
В рамките на ОПАК са предприети и
се изпълняват следните мерки за
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи
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Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

подобряване на комуникациата между
управляващия
орган
и
бенефициентите
в
областта
на
прилагането
на
Закона
за
обществените поръчки:
 регулярно
провеждане
на
обучения на бенефициенти
след сключване на договори;
 предоставяне на становища и
разяснение
на
бенефициентите;
 поддържане на специална
рубрика „За Бенефициенти”
на
интернет
сайта
на
програмата.
Различни обучения по Закона за
обществените поръчки за периода от
2009 г. до настоящия момент са
посетили 71 бр. служители от УО на
ОПРР. Планирани са обучения по
обществени поръчки за 28 служители
на УО на ОПРР.
Осем експерти от Главна дирекция
„Програмиране
на
регионалното
развитие“ взеха участие в три
обучения на следните теми:
 Практика на Сметната палата,
АДФИ, КЗК и АОП по
прилагане на ЗОП;
 Практика и промени при
възлагане на обществени
поръчки през 2013 г.;
 Азбука
на
обществените
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предварителни
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национални органи
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Приложимо
предварително
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Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

поръчки.
Информация за 2014 г.
Двама експерта от ГД „Програмиране
на регионалното развитие“ са взели
участие в обучение по тема „Как да
възлагаме
законосъобразно
и
ефективно обществени поръчки“.
Проведен е вътрешен семинар на
експертите от ГД „Програмиране на
регионалното развитие“ на тема „Мов
подход на одитния орган при
възлагане на обществени поръчки от
бенефициентите по ОП „Регионалното
развитие“ 2007-2013 г.
Шест експерта от ГД „Програмиране
на регионалното развитие“ взеха
участие в две обучения на следните
теми:
-„Практика на обществени поръчки“Очаквани
промени
в
ЗОП.
Практически
проблеми
на
процедурите за възлагане на ОП.
Практика на Агенция по обществени
поръчки.“
- „Закон за изменение и допълнение
на ЗОП (обн. ДВ, бр. 40 от 2014 г.“ –
анализ и тълкуване. Подготовка и
провеждане на открита процедура.
Нови практики на КЗК и ВАС по
прилагане на ЗОП.“
Четиридесет и трима експерти от
Главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие" взеха участие
в три обучения на следните теми:
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(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

- „Актуални изменения в Закона за
обществените поръчки" ;
- Осемнадесети национален семинар
„Практика на обществените поръчки"„Последни промени в Закона за
обществените поръчки. Управление на
процесите
по
възлагане
на
обществени поръчки съгласно новите
правила. Практика на Агенцията по
обществени поръчки";
- Семинар на тема: „Подобряване на
системите
за
контрол в УО във
връзка
с
осъществяване
на
предварителен и последващ контрол
на процедури за възлагане на
обществени поръчки от Бенефициенти
по Оперативна програма „Регионално
развитие" 2007-2013 г."
УО на ОПРР поддържа системи за
обмен на информация в помощ на
участниците
в
изпълнението
и
мониторинга на програмата, както
следва:
 Издаване на указания в помощ
на бенефициентите, както
общи такива, така и във
връзка с конкретни казуси.;
 Поддържане на актуализирана
обобщена
информация
относно
практиката
на
допускани нарушения при
възлагане
на
общественипоръчки,
установени
от
одитните
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предварителни
условия, за които
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текст)

Обяснение (където е подходящо)

органи при извършени одити
на УО на ОПРР и свързаните
с
тях
препоръки,
като
изготвената
актуална
информация се публикува на
електронната страница на
ОПРР,
както
и
е
предоставена като указание
към експертите на УО,
осъществяващи
предварителен
и
последващконтрол.
Информацията
се
актуализира
съобразно
извършваните одити ;
 Създадена
практика
за
непрекъсната обмяна на опит
и добри практики между
експертите от РО, отдел
«ЗОРН»
и
отдел
«Мониторинг» във връзка с
осъществявания
предварителен и последващ
контрол.
По отношение па обществените
поръчки 4 служители от ОУ на ПРСР
са участвали в различни обучения.
МЗ на УО на ОПРСР - През 2010 г. е
проведено едно обучение във връзка
със ЗОП за служители от отдел
„Рибарство и аква култури''.
Планирано е участие 2 експерти от
същия отдел.
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или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

През 2012 г. 6 служители на УО на
ПРСР са преминали обучение относно
ЗОП,
като
обученията
са
организирани
от
„Център
по
европейско обучение” ЕООД; също
така през 2012 г., са преминали
обучение 29 служители на УО на ПРСР
относно ЗОП, като обученията са
организирани от външен изпълнител
по проект, финансиран по линия на
мярка „Техническа помощ"' на ПРСР
(2007-13 г.);
ДФ „Земеделие" - През 2012 г и в
началото на 2013 г. 7 души от отдел
"Контрол върху обществени поръчки и
прилагане на стратегии за местно
развитие" са преминали обучение,
касаещо ЗОП. В края на 2011 г. всички
служители
на
отдел
КОППСМР,
отговорни
за
обработването
на
процедури по проведени обществени
поръчки са преминали обучение,
свързано с предстоящите тогава
изменения в ЗОП, впоследствие
влезли в сила от 26.02.2012 г.
ИАРА
Служителите
на
Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури
са преминали обучения, свързани с
приложението
на
правилата
за
обществени поръчки на ЕС на всички
уместни равнища.
Мерки
за
подобряване
на
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текст)

Обяснение (където е подходящо)

комуникационните
канали
между
управляващите
органи
и
бенефициентите
в
областта
на
прилагането
на
Закона
за
обществените поръчки ще бъдат
включени в Програмата за морско
дело и рибарство 2014-2020.
АОП
През периода 2007 г. -- 2013 г.
Агенцията по обществени поръчки
(АОП) е организирала и участвала в
провеждането на 85 обучения на
лица, ангажирани в процеса на
възлагане на обществени поръчки.
С решение № 41 от 27.12. 2012 г. е
одобрен за финансиране по ОП
“Техническа
помощ”
проект
с
наименование “Укрепване капацитета
на
АОП,
усъвършенстване
на
системата на предварителен контрол
върху процедури, финансиране с
европейски средства” с бенефициент
Агенцията по обществени поръчки.
Целта на проекта е повишаване на
ефективността на осъществявания от
АОП предварителен контрол върху
процедури, финансирани от ЕС. По
проекта са предвидени 4 обучения в
областта на обществените поръчки за
общо
200
служители
на
Управляващите органи, междинните
звена и Агенцията по обществени
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текст)

Обяснение (където е подходящо)

поръчки.
Информация за 2014 г. :
Към момента са проведени 3 от
предвидените в проекта обучения,
като са обучени 128 служители.
С анекс към договора за безвъзмездна
финансова помощ по проекта по ОПТП
е
предвидена
възможност
за
организиране и провеждане на 2
допълнителни обучения за 80 човека.
Служители на АОП са участвали като
лектори в 3 обучения, организирани
от ИПА.
Уредба,
гарантираща
административния капацитет за
въвеждане
и
прилагане
на
правилата
на
Съюза
за
обществените поръчки.

НЕ

http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,168247&_dad=portal&_schema=POR
TAL
Агенцията по обществени поръчки е
създадена със Закона за обществените
поръчки (обн. ДВ. бр. 28 от 2004 г., в
сила от 01.10.2004 г.). Тя е
юридическо лице със статут на
изпълнителна агенция към министъра
на икономиката и енергетиката и го
подпомага при осъществяване на
държавната политика в областта на
обществените поръчки.
Функциите на агенцията са разписани
в чл. 19, ал. 2 от ЗОП.
По-важните от тях са:
•
изготвяне на проекти
на нормативни актове в областта на
обществените поръчки за въвеждане
на
европейските
директиви
и
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или друг достъп към пълния
текст)
регламенти
и
на
националните
правила;
•
оказване
на
методическа помощ чрез предоставяне
на становища по запитвания на
възложители;
•
издаване на общи
методически указания по прилагане на
ЗОП и ППЗОП;
•
осъществяване
на
предварителен
контрол
върху
процедури
за
възлагане
на
обществени поръчки, финансирани
напълно или частично със средства от
европейските фондове;
•
осъществяване
на
предварителен
контрол
върху
процедури
на
договаряне
без
обявление;
•
поддържане
на
Регистъра на обществените поръчки
(РОП) и Портала за обществени
поръчки и др.
Във всеки УО има определени
служители,
които
имат
в
длъжностните
си
характеристики
отговорности
по
въпросите
на
обществените поръчки. Осигуряват се
подходящи обучения по различни теми
В
разработваната
Национална
стратегия за развитие на сектора на
обществените поръчки в България за
периода 2014- 2020 г. се предвиждат

Обяснение (където е подходящо)

Информация от ЦКЗ относно
административния капацитет на
УО на ОП (2013):
Брой служители, които имат в
длъжностните
си
характеристики
отговорности
по
въпросите
на
обществените поръчки:
В УО на ОПТ има 8 служители, които
имат
в
длъжностните
си
характеристики
отговорности
по
въпросите на обществените поръчки.
В УО на ОПРКВИ има 119 служители,
които имат отговорност по въпросите
на обществените поръчки.
В УО на ОПТП има 2 служители ,
които имат отговорности във връзка с
обществените поръчки.
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релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
мерки за укрепване и стабилитет на
административния капацитет на АОП.
Съгласно чл. 19, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП
Агенцията по обществени поръчки
издава общи методически указания за
уеднаквяване
на
практиката
по
прилагането на ЗОП и ППЗОП и оказва
на
методическа
помощ
на
възложители чрез предоставяне на
становища по техни запитвания.
Методическите указания се публикуват
на Портала за обществените поръчки.
Съгласно справка от УО на ОП чрез
своите интернет страници предоставят
на
заинтересованите
лица
необходимата информация, вкл. и под
формата на разработени документи,
наръчници, указания, ръководства и
др., в сферата на обществените
поръчки.
В Националната стратегия за развитие
на сектора на обществените поръчки в
България за периода 2014- 2020 г. се
предвиждат мерки за осигуряване на
техническа помощ на лицата, които
прилагат правилата за възлагане на
обществени поръчки.

Обяснение (където е подходящо)

В УО на ОПАК има 6 служители,
които имат отговорности по въпросите
па обществените поръчки.
УО на ОПРСР- в длъжностните
характеристики на служители в отдел
„Правно
и
информационно
обслужване"
има
включени
отговорности
във
връзка
с
Обществените поръчки. МЗ на УО на
ОПРСР (Дирекции „Рибарство и
аквакултури" в Държавен фонд
„Земеделие")- няма служители в чиито
длъжностни характеристики да са
включени отговорности във връзка с
обществените поръчки.
В УО на ПРСР (2007-2013 г.) дирекция „Развитие на селските
райони'" няма служители с разписани
отговорности
по
въпросите
за
обществените поръчки;
ДФ „Земеделие" - Разплащателна
агенция:
В
длъжностните
характеристики на 49 служителите на
ДФЗ-РА, дирекция „Прилагане на
мерките за развитие на селските
райони'',
отдел
"Контрол
върху
обществени поръчки и прилагане на
стратегии за местно развитие" е
разписано обработване на процедури
по ЗОП.
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текст)

Обяснение (където е подходящо)

В УО на ОПРР има 89 служители,
които имат отговорност по въпросите
на обществените поръчки.
В
Наръчник
за
управление
и
изпълнение на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г. в
Глава 20 Техническа помощ са
разписани Процедури по възлагане на
обществени поръчки по заповеди за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова помощ за проекти с
конкретен бенефициент отделите на
ГД „ПРР” съгласно ЗОП. Създадени са
екипи
за
разработване
на
документацията за възлагане на ОП.
Разписан е начина на контрол върху
обществените поръчки, провеждани
от отделите на ГД „ПРР”, който се
осъществява на отделните етапи от
провеждане на процедурата.
Считано от 28.04.2014 г. са приети
изменения
и
допълнения
в
контролните
листове
за
осъществяване на предварителен и
последващ контрол на откритите
процедур
и
процедурите
на
договаряне без обявление; контролен
лист за последващ при възлагане по
реда на глава „осма“ а от ЗОП /найчесто използваните/ - версия 9.1.
Промените се правят с цел засилване
на контрола главно по отношение на
законосъобразност
при
отстраняването
на
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Обяснение (където е подходящо)

участници/кандидати в процедурите и
законосъобразност на методиката за
оценка и тяхното прилагане при
работата на комсията за разглеждане,
оценка и класиране на офертите.
Засилен е контролът на Експерт 2 – по
отношение на съответствието на
техническата
спецификации
от
докунтацията
и
изисквания
в
обществените
поръчки
със
заложените в ДБФП и на последващия
етап съответствието на офертите с
тези изисквания.
Във
връзка
с
констатираните
нарушения при извършената рутинна
одитна мисия от 07.04.2014 11.04.2014 г. в писмо от Генерална
дирекция „Регионална и градска
политика" към Европейската комисия,
постъпило на 03.06.2014 г. в УО на
ОПРР,
като
взе
предвид
идентифицираните
нарушения
допускани от бенефициентите на
ОПРР при възлагане на обществени
поръчки, които са основание за
определяне на финансови корекции и
с оглед на необходимостта от
подобряване на системите за контрол,
УО на ОПРР предприе следните
действия:
- на 20.06.2014 г. са приети
изменения и допълнения в глава 13
Мониторинг от НУИОПРР (в сила от
01.07.2014 г.), включително и по
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текст)

Обяснение (където е подходящо)

отношение на: контролните листове
за осъществяване на: предварителен
и последващ контрол на процедурите
за възлагане на обществени поръчки;
контролен лист за осъществяване на
последващ контрол при възлагане на
обществени поръчки чрез публична
покана по реда на глава осма „а" от
ЗОП - Версия 9.2.
- провеждане на вътрешно обучение
на служителите на УО, отговорни за
извършване на предварителния и
последващ контрол, за работа с
усъвършенстваните
контролни
листове от НУИОПРР -26-27.06.2014
г.;
- допълване на издадените указания
към бенефициентите, публикувани
на 25.06.2014 г. на електронната
страница на УО на ОПРР, с оглед
предотвратяване на нарушения при
възлагане на обществени поръчки;
провеждане
на
практическо
обучение на бенефициентите във
връзка с новите контролни механизми,
прилагани от УО на ОПРР.
- изпълнение на сключени договори
за предоставяне на специализирани
юридически услуги за УО на ОПРР с
цел
подпомаганепроцеса
на
осъществяване на предварителен и
последващконтрол,
на
администриране
на
сигнали
за
нередности, както и подпомагане на
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Обяснение (където е подходящо)

УО в случай на процедура по чл. 100
от Регламент № 1083/2006 г. на
Съвета.
УО по ОПРЧР - 6 служители с
отговорности, свързани с въпросите
на обществените поръчки и 32
служители с отговорности, свързани с
проверка на дейности, част от които
са процедури по ЗОП;
МЗ - АЗ - 15 служители с
отговорности, свързани с въпросите
на обществените поръчки;
МЗ - АСП - 34 служители с
отговорности, свързани с въпросите
на обществените поръчки;
МЗ - МОМН - 25 служители с
отговорности, свързани с въпросите
на обществените поръчки.
Освен посочените по-горе механизми
на
контрол,
информация
за
възложителите, като част от контрола
е и привличането на външна
експертиза в случаите, когато такава
липсва в договарящия орган.
В УО на ОПОС с въпросите на
обществените поръчки са ангажирани
14 служители, а с въпросите на
държавните помощи 2 служителя.
В МЗ на ОПОС с въпросите на
обществените поръчки са ангажирани
25 служители.

Управляващият орган
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Обяснение (където е подходящо)

и Междинното звено (МЗ) на
програмата
са
разработилиВътрешни
правила за организиране,
провеждане и възлагане на
обществени
поръчки,
включително и сключването
на
договорите
за
изпълнението им по проекти,
одобрени за финансиране от
оперативна
програма
„Околна среда 2007 – 2013г.”
и
осъществяването
на
предварителен и последващ
контрол;

Разработени
са
процедури
и
контролни
листа за предварителен и
последващ контрол, част от
Процедурния наръчник за
оперативна
програма
„Околна среда 2007 – 2013г.”
МЗ - Определено е специално звено в
рамките
на
МЗ,
отговорно
за
извършване
на
предварителен
контрол за всички проекти за
строителство и строителен надзор,
както и за последващ контрол на
всички проекти за проектиране,
строителство и строителен надзор.
5. Наличие на уредба
за
ефективното
прилагане
на

ПО 1
ПО 2
ПО 3

ДА

Уредба за ефективното прилагане
на правилата на Съюза за
държавните помощи;

ДА

Национално законодателство във
връзка с Държавните помощи е
достъпно на:

•
На
задължително
съгласуване, подлежат всички мерки
за
помощ
подлежащи
на
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правилата на Съюза
за
държавните
помощи в областта на
европейските
структурни
и
инвестиционни
фондове.
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ПО 4
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(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
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или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
http://stateaid.minfin.bg/
1.
Закон за държавните помощи
(ЗДП) – чл.. 5, 7, 9, 11, 12, 13; (ПМС
86/2006 в сила от 1.1.2007, изм. ПМС
16/2008)
2.
Правила за прилагане на ЗДП
– процедури за уведомяване;
(ПМС
26/2007, изм. ПМС 97/2007,
ПМС 10/2009, ПМС 3/2010)
3.
Процедура за осигуряване на
прозрачност
на
финансовите
взаимоотношения между държавните
органи и органите за местно
самоуправление и държавните и
общинските
предприятия
и
прозрачност
в
рамките
на
определените
предприятия
–
транспонират
на
директива
2006/111(EC) (ПМС 99/2006, в сила от
1.1.2007)
Действащият
ЗДП
урежда
националните процедури за прилагане
на чл. 107 и чл. 108 от ДФЕС, както и
правомощията на МФ и на министъра
на земеделието и храните, същността
на
процедурите,
обмена
на
информация и координация. Той
създава рамката за спазване на
режима на национално ниво, вкл. по
отношение на помощите подлежащи

Обяснение (където е подходящо)

нотифициране или освободени от
задължението за уведомяване, с
изключение на минималната помощ.
•
Правилата за кумулиране се
прилагат
пряко
съобразно
изискванията на мерките за помощ.
Националното законодателство не
съдържа
специални
нормативни
правила, т.к. кумулирането е елемент
на конкретните мерки за помощ и
задължително се проверява при
съгласуване на мярката. Спазването
на правилата за натрупване се
проследява и от администратора чрез:
- определяне на фаза програмиране
дали мерките са/не са допустими за
кумулиране;
проверка
на
максималния размер на подпомагане
по
конкретен
проект
при
осъществяване на предварителен и
последващ контрол на проекта.
•
Клаузата
„Deggendorf”
е
уредена нормативно в чл.9, ал. 3 от
ППЗДП. Приложима е към всички
администратори на помощ.
•
Съгласно §1, т. 5 от ДП на
ЗДП всяко изменение на помощ се
третира като нова помощ и към нея се
прилагат
същите
правила
на
съгласуване и одобряване.
•
Независимо от начина на
управление
на
финансовия
инструмент, правилата за държавните
помощи
са
приложими
към
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текст)
на уведомяване, помощите освободени
от уведомяване и помощите de
minimis.

Обяснение (където е подходящо)

администратора на помощ. Целите,
съдържанието
и
конкретните
параметри на всяка нова държавна
помощ
се
разработват
от
администратора и се представят на
МФ. При съмнение или неясноти МФ
представя препоръки. Независимо от
формата
и
инструмента
на
подпомагане
БФП/Финансови
инструменти, законодателството по
държавните помощи е приложимо към
всеки администратор (УО). При
многофазни схеми за помощ – същото
е
приложимо
към
всеки
от
участниците.Елементът
на
помощ
може да липсва на едно ниво на
мярката, но да се прояви на друго. Не
се предвиждат изключения и/или
специални дерогации от реда за
уведомяване
и
оценка
при
възстановима
помощ
(repayable
assistance).
•
Националното
законодателство урежда ред за
възстановяване на неправомерна и
несъвместима помощ по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс чрез НАП. Актовете на НАП
подлежат
на
обжалване
пред
компетентните национални съдилища.
Ефективното
и
навременно
възстановяване
се
урежда
посредством
процедурите
за
събиране и обезпечаване на публични
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изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

вземания. Решенията на ЕК за
възстановяване
на
неправомерно
предоставена
държавна
помощ
подлежат
на
принудително
изпълнение по реда на ДОПК.
Предприети са допълнителни мерки за
усъвършенстване на нормативната
база, които да позволят незабавно и
пълно изпълнение на решенията на
ЕК за възстановяване.
•
Спазването
на
ОРГО
е
уредено в ЗДП. Министърът на
финансите разглежда постъпилата
информация и изготвя становище. В
случай, че е налице неяснота относно
прилагането
на
мярката
или
несъответствие администраторът има
14 дневен срок да коригира проекта.
Когато администраторът на помощта
не приведе държавната помощ в
съответствие в определения срок, МФ
го уведомява, че помощта не отговаря
на
критериите
за
групово
освобождаване. Администратор на
помощ, който не приеме становището
на МФ и предостави държавната
помощ, носи отговорност за нейната
законосъобразност. Администраторът
на помощ информира МФ в срок до
три дни от предоставянето на всяка
държавна помощ, попадаща в обхвата
на ОРГО, след което публикува
информацията в интернет.
•
Обменът на информацията за
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
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към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

предоставените
държавни
и
минимални помощи на национално
ниво се урежда на две нива, които
дават достатъчна степен на точност и
своевременност. Данни
на ЕК се
предоставят, както следва:
съобразно конкретни искания
от страна на ЕК;
регулярен обмен на данни годишен доклад, тематични доклади и
т.н.
Към момента законодателството на ЕС
не съдържа изискване за наличие на
централен регистър на минималните
помощи, като опция за такъв е
предвидена
за
помощите
по
Регламент 1407/2013 и Регламент
360/2012.
Отделно
изискване
е
формулирано
в
новия
ОРГО
(Регламент №651/2014 от 17.06.2014
г).Българското законодателство по
държавните помощи оправомощава
МФ да изисква информация, свързана
с държавните помощи и предвижда
санкции при не предоставянето й от
страна на администратора.
ЗДП задължава администраторите на
помощ да поддържат собствени
регистри
на
държавните/
минималните помощи, като отговарят
за достоверността на данните в тях,
и при поискване осигуряват достъп.
За осигуряване на прозрачност и
докладване МФ поддържа интернет
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

базирана
ИС
"Регистър
на
минималните помощи", достъпен на
адрес:
http://minimis.minfin.bg.
Регистърът се попълва директно от
администраторите на помощ, които
изпращат същата информация до МФ
и на хартиен носител. Регистърът
позволява извличане на различни
типове справки. При последваща
промяна
на
европейското
законодателство в областта на
държавните
помощи,
изискваща
допълнителни
регистри
за
информация, същите ще бъдат
създадени.
В момента тече програмиране и
доработка на настоящия „Регистър на
минималните помощи“. Ще бъде
добавена опцията за въвеждане на
помощи и мерки, попадащи под ОРГО.
Съгласно документа „Процедура за
управление на потребителския достъп
до Информационна система “Регистър
на минималните помощи“, одобрена
със Заповед на МФ ЗМФ-1278 от
02.10.2009 г., системата осигурява
достъп на две нива – потребителска
част (за администраторите на помощ)
и
административна
част
(за
служителите на Министерство на
финансите).
Потребителската част служи на
администраторите за въвеждане и
обработване
на
необходимата
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
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към
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Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

информация за видовете мерки на
помощ
и
бенефициентите,
а
административната – за осигуряване
на достъп на администраторите.
Системата разполага и с публичен
модул за справки (достъпен за
всички), който също ще бъде
разширен с оглед извличане на
справки под различни критерии.

Подготвя се проект на
изменение на ЗДП. Приключено е
предварителното
съгласуване
на
проекта и предстои внасяне за
разглеждане от МС. Изменението на
закона има за цел техническо
прецизиране и осъвременяване на
нормите, така, че да се подобрят
процедурите и взаимодействието
между страните в процеса на
предоставяне на държавна помощ от
момента на планирането й, до
момента
на
действителната
й
употреба. Посоченото се налага, тъй
като основната редакция на Закона
за държавните помощи е от 2006 г.,
респ. влиза в сила от 1.01.2007 г. и
понастоящем не отразява развитието
на режима на европейско ниво.
Същностни промени в проектозакона,
спрямо статуквото са:
Проектът на нов ЗДП не изменя
концептуално реда и режима на
национално
ниво,
а
прецизира
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи
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Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

текстове и процедури.
Новите моменти са:
1. Въвеждане на специален ред за
възстановяване на неправомерна и
несъвместима
помощ,
когато
получателите и размера на помощта
не са предварително определени в
решението на ЕК за възстановяване.
Понастоящем ЗДП не урежда този
специфичен
случай,
като
разпоредбата определя само, че
помощта се възстановява съгласно
решението на Европейската комисия.
2. Създават се разпоредби за
гарантиране на достатъчен капацитет
по
планиране,
разработване,
уведомяване, управление, докладване
и контрол на предоставянето на
държавни и минимални помощи от
страна на администраторите на
помощ. С предложението се създава
връзка между съществуващото досега
правно
задължение
за
администраторите и практическото му
изпълнение, гарантиращо поддържане
на административен капацитет на
всички нива, предоставящи държавна
помощ. В момента в ЗДП няма
разпоредби за капацитет.
3. Разширяват се функциите на
МФ да предоставя методически
указания на администраторите и да
предприема
мерки
за
усъвършенстване
на
режима.
В
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи
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Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

действащият ЗДП функциите на МФ не
дават възможност за издаване на
указания, а само на становища за
подпомагане на администраторите.
4. Подобрява се координацията и
контролът върху държавните помощи,
като се предлага съставянето на
актовете
за
установяване
на
нарушенията да се извършва от
длъжностни лица на Агенцията за
държавна финансова инспекция. По
сега действащия ред нарушенията на
ЗДП се установяват с актове,
съставени от длъжностни лица,
упълномощени
от
МФ.
С
предложената промяна се подобрява
действащия контролен механизъм,
чрез
който
се
гарантира
практическото правоприлагане на
режима
и
ясно
се
отделят
контролните от методологическите
функции. Контрол се делегира на
субект с контролни функции.
За подобряване на контрола, се
предлага и промяна в Закона за
държавната финансова инспекция по
отношение на функциите. До момента
чл. 5 от ЗДФИ урежда контрол върху
усвояването на държавните помощи и
разходването на целеви субсидии, а
след промяната контролът следва да
обхване предоставянето, усвояването
и разходването.
5. Терминологично и практическо
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предварителни
условия, за които
са отговорни
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Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
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Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

прецизиране на закона:
въвеждането на базови
принципи, които следва да се
съобразяват при предоставянето на
помощ. Посоченото е в контекста и на
европейското законодателство по
държавните помощи, тъй като същото
изисква предоставянето на помощта
да е необходимо, целесъобразно,
ефикасно и прозрачно, както и да е
налице
стимулиращ
ефект
в
определени случаи. Последните се
определят съобразно критериите,
установени в съответния акт от
законодателството на Европейския
съюз, въз основа на който се
предоставя помощта.
-преместване на изискването за
спазване на критериите Degdendorf от
правилника в Закона;
създаване
на
уредба,
регламентира
изграждането
и
поддържането на информационна
система за наблюдение и координация
на държаните помощ на централно,
областно и общинско ниво. Към
момента ЗДП не съдържа такава
уредба. Понастоящем системата за
координация
се
осъществява
в
рамките на Работна група 6 към ПМС
85/2007 или чрез целеви инициативи
по конкретен проблем. Целта на
промяната, не е значително да се
промени съществуващия механизъм, а
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи
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Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

да се подобри работата му, чрез
регулярност
и
повишаване
на
информираността.
прецизират
се
помощите
освободени от уведомяване, на
основание различно от групово
освобождаване,
като
Регламент
1370/2007 и Решението на ЕК за УОИИ
от 2012 г.
- въвежда се задължение за
администраторите на помощ да
информират получателите относно
вида, размера и съвместимостта на
помощта, както и за произтичащите от
режима задължения. До момента
действащият
ЗДП
не
урежда
специален ред.
Уредба за обучение на персонала,
който участва в привеждането на
европейските
структурни
и
инвестиционни
фондове
в
действие, и за разпространение на
информация до този персонал;

ДА

Източници
на
специализирана
информация:
1.
http://stateaid.minfin.
bg/
2.
http://minimis.minfin.
bg/
3.
http://www.minfin.bg
/en/page/12
•
Всички
УО
са
преминали
обучения по държавни помощи, в
Школата за публични финанси към
Министерството на финансите, а част
от тях и в рамките на техническата
помощ на програмите.
Школата за публични финанси към

МФ поддържа специализирана уеб
страница
за
информация
за
Държавните
помощи,
където
българското и законодателството на
ЕС, процедури и инициативи на ЕК
са на разположение.
Информационна система "регистър
на минимална помощ“ се поддържа
от
МФ.
Тя
се
попълва
от
администраторите
на
помощ.
Института
по
публична
администрация/Школата
по
публични
финанси
осигуряват
обучение за всеки администратор
и/или публичен орган по въпросите
на държавните помощи.
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Критерий
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Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
МФ (http://www.minfin.bg/bg/page/12)
организира обучения по заявка в
областта на държавните помощи
няколко пъти годишно. Програмата за
всяко
обучение
се
формира
съобразно целите и нуждите на
обучаващите се. Обученията са
безплатни.
•
Поддържането на информация и
осигуряването на публичност на
държавните помощи се осъществява
чрез 2 информационни канала:
o общ
специализирана
интернет страница на Отдел
„Държавни
помощи”
http://stateaid.minfin.bg/
и
в
рамките на РГ 6 към СЕВ.
o тематично от страна на МФ,
при необходимост и съобразно
възникналите
казуси
като
уведомяването се извършва чрез
официална кореспонденция или
по ел. поща, както и чрез
системата за Въпроси и отговори
на страницата на ОДП;
•
Системата
за
обмен
на
информация по държавни помощи на
нивото на всеки администратор (УО)
се
осъществява
съобразно
спецификата на дейността му например чрез вътрешни правила.
•
МФ
може
да
издаде
тематични указания по различни
теми, имаши за цел да разяснят

Обяснение (където е подходящо)

С цел засилване на режима в
предложението за изменение на
ЗДП има допълнителни задължения
за администраторите на помощ,
които са развити, за да се изгради и
поддържа
достатъчен
административен
капацитет
за
планиране,
разработване,
уведомява, управление, отчет и
контрол на държавните помощи и
предоставяне
на
минималните
помощи.
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Уредба,
гарантираща
административния капацитет за
въвеждане
и
прилагане
на
правилата
на
Съюза
за
държавните помощи.

Критерий
изпълнен:
Да/Не

ДА

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
конкретна проблематика.

В релевантен УО (ОПРЧР, ОПОС,
ОПРР, ОПРКБИ) има определени
експерти, които имат в длъжностните
си характеристики отговорности по
въпросите на държавните помощи.
Национално законодателство във
връзка с Държавните помощи е
достъпно на:
http://stateaid.minfin.bg/
•
Съгласно
националната
правна рамка МФ е националният
орган,
който
отговаря
за
наблюдението,
прозрачността
и
координацията на държавните помощи
на национално, областно и общинско
равнище, с изключение на схеми на
помощ или индивидуални помощи в
областта
на
земеделието
и
рибарството, където компетентността
е на МЗХ.
• Компетенциите
на
МФ
регламентират
издаването
на
конкретни
становища
и
предварителното
съгласуване
на
мерки за помощ.
• В проект за изменение на на
ЗДП се планира прецизиране на
функциите
на
координационното
звено чрез изготвяне на методически
указания и предприемане на мерки за
развитие на режима в областта на

Обяснение (където е подходящо)

Планираните
изменение
в
ЗДП
въвеждат изрично задължение за
всеки администратор на помощ,
каквито са и УО на ОП, да изгради и
поддържа достатъчен капацитет за
планиране,
разработване,
уведомяване, управление, докладване
и контрол на предоставянето на
държавни и минимални помощи.
Предвиждат
се
разпоредби,
възлагащи на всеки администратор на
помощ индивидуално да определя
мерките за изпълнение на посочените
дейности,
съобразно
обема
и
спецификата на администрираните
помощи, като включва най-малко
техническа, кадрова обезпеченост и
мерки за защита на данните.
Проектът
предвижда
за
всяка
държавна
и
минимална
помощ
администраторът
да
определя
отговорните лица за извършване
дейностите
по
планиране,
разработване,
уведомяване,
управление, докладване и контрол на
предоставянето
на
държавни
и
минимални помощи.
Законопроектът съдържа промяна и
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
държавните помощи.
• МФ има опит в издаването на
публикации, ръководство и указания в
полза на администраторите на помощ,
в т.ч. УО.
Извън регулярните
становища на звеното по държавни
помощи
в
МФ
от
2007
се
издават/актуализират и тематични
насоки в полза на УО. Всички актуални
национални ръководства и публикации
на ЕС, които биха били полезни на
администраторите се публикуват на
специализирана интернет страница.
• В проект за изменение на ЗДП се
предвижда и въвеждане на конкретно
задължение за администраторите на
помощ (в т.ч. УО на ОП) да изградят,
поддържат и осигурят достатъчен
капацитет
за
планиране,
разработване,
уведомяване,
управление, докладване и контрол на
предоставяните
държавни
и
минимални помощи. Мерките за
изпълнение на това се определят
индивидуално от всеки администратор
на помощ.
 Във релевантен УО (ОПРЧР, ОПОС,
ОПРР, ОПРКБИ) има определени
експерти, които имат в длъжностните
си характеристики отговорности по
въпросите на държавните помощи.

Обяснение (където е подходящо)

във функциите на МФ. Предвидени са
нови функции, а именно:
- по изготвяне на методически
указания по прилагането на този
закон и законодателството в областта
на държавните помощи;
- по предприемане на мерки за
развитието и усъвършенстването на
режима в областта на държавните
помощи и за осигуряването на
прозрачност.
- по изграждане и поддържане на
Информационната
система
за
наблюдение
и
координация
на
държавните помощи на централно,
областно и общинско ниво, като
системата ще представлява комплекс
от мерки за обмен на информация,
изграждане
и
поддържане
на
административен капацитет с цел
подобряване на прозрачността на
държавните помощи на всички нива.
Понастоящем
системата
за
координация
се
осъществява
в
рамките на Работна група 6 към ПМС
85/2007 или чрез целеви инициативи
по конкретен проблем. Целта на
промяната, не е значително да се
промени съществуващия механизъм, а
да се подобри работата му, чрез
регулярност
и
повишаване
на
информираността.
Посочените функции имат за цел да
прецизират правната рамка, в която
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

МФ
да
предоставя
конкретни
препоръки
и
указания
на
администраторите на помощ.
До момента подобни препоръки са
предоставяни само въз основа на
общите правомощия на министъра на
финансите като национален орган за
наблюдение
координация
и
осигуряване на прозрачност и нямат
единен и обвързващ характер за
администраторите.
• С приемането на предложените
нормативни изменения МФ ще може
да издава тематични указания към
администраторите. Измененията в
ЗДП
няма
да
променят
задължителността
на
издаваните
уазания.
Запазва се моделът,
действащ
до
момента
–
администраторът на помощ да носи
отговорност за законосъобразността
на предоставяните помощи. Като
указанията на МФ относно помощите
подлежащи на уведомяване по чл.
108/3/ДФЕС и относно минималните
помощи не са задължителни, а
методически.
Със
задължителен
характер са становищата относно
помощите
освободени
от
уведомяване.
• Промяната в правната рамка ще
позволи на МФ да дава тематични и
практически указания, например за:
- изработване на вътрешни правила за
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

предварителна
оценка
на
подпомагането и фазите, в които се
съгласуват мерките за подпомагане;
- разработване на вътрешни правила
за
преценка
допустимостта
на
кумулирането на помощи и за
ефективен контрол на същото.
- разработване на индивидуален
механизъм, чрез който се проверява
изпълнението на разпоредбата на чл.
9, ал. 3 на ППЗДП („Deggendorf”);
- разписване на конкретна процедура
по стъпки на изменение на вече
публикувана/одобрена
мярка
за
помощ
и
ангажиментите
за
съгласуване с МФ, а по необходимост
- и за уведомяване на ЕК (например
по реда на чл. 4 от Регламент
794/2004 и Регламент 800/2008).- по
включване
в
процедурните
си
наръчници на УО на конкретни
разпоредби (стъпки) по осигуряване
на
информираност
и
разпространяване на информация
относно правилата в областта на
държавните помощи, на всички нива.
В
контекста
на
новите
Оперативни
програми,
необходимостта
от
конкретни
действия, касаещи капацитета на УО,
се оценя, след като МФ започне да
извършва съгласуване на конкретни
процедури, мерки на помощи и/или
друга релевантна информация, както
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

и
в
случаите,
когато
АДФИ
предостави
информация
за
извършени инспекции/проверки, по
които са налице констатации и
препоръки в областта на държавните
помощи.
7.
Наличие
статистическа
необходима
оценяване
ефективността
въздействието
програмите.

на
база,
за
на
и
на

Наличие на система
от
показатели
за
резултатите,
необходими
за
подбора на действия,
които най-ефективно
допринасят
за
постигане
на
желаните резултати,
за наблюдение на
напредъка
към
постигане
на
резултатите
и
за
извършване на оценка
на въздействието

ПО
ПО
ПО
ПО
ПО

1
2
3
4
5

ДА

Въведена
е
уредба
за
своевременно
събиране
и
агрегиране
на
статистически
данни със следните елементи:
— идентифициране на източници
и механизми за осигуряване на
статистическо валидиране;
— уредба относно публикуването и
публичната
достъпност
на
агрегираните данни;

ДА

Кодекс на европейската статистическа
практика
http://www.nsi.bg/files/Quality/1.1.%20
CoP_ALL_BG.pdf
Декларация
за
качеството
на
националната статистическа система
на Република България:
http://www.nsi.bg/files/Quality/QUALITY
_NSI_Declaration.pdf
Закон за статистиката:
http://www.nsi.bg/dokument.php?P=64&
SP=102&NSP=1#cont
Национална статистическа програма
за 2013 година:
http://www.nsi.bg/dokument.php?P=64&
SP=102&NSP=36#cont
Правилник за разпространение на
статистически продукти и услуги:
http://www.nsi.bg/dokument.php?P=64&
SP=102&NSP=20#cont

За да се гарантира качество на
резултатите,
хармонизираната
национална статистика се разработва,
изготвя и разпространява въз основа
на
стандарти
и
хармонизирани
методи.
Прилагат
се
следните
критерии за качество:
а) „относимост“, който се отнася до
степента,
в
която
статистиката
отговаря
на
настоящите
и
потенциалните
потребности
на
ползвателите;
б) „точност“, който се отнася до
близостта
на
прогнозите
до
неизвестните действителни стойности;
в) „актуалност“, който се отнася до
периода от време между датата на
предоставянето на информацията и
събитието или явлението, което тя
описва;
г) „навременност“, който се отнася до
периода от време между датата на
предоставянето
на
данните
и
целевата дата (датата, на която е
трябвало да бъдат представени
данните);
д) „достъпност“ и „яснота“, които се

117

Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)

Обяснение (където е подходящо)

отнасят до условията и формите за
получаване, използване и тълкуване
на данни от ползвателите;
е) „съпоставимост“, който се отнася до
измерването на въздействието на
различията
в
приложените
статистически
понятия,
оценъчни
инструменти и процедури, когато се
съпоставят статистически данни за
различни
географски
райони,
отраслови области или периоди от
време;
ж) „съгласуваност“ се отнася до
пригодността на данните да бъдат
надеждно съчетавани по различни
начини и за различни цели.

Ефективна система от показатели
за резултатите, включително:

ДА

Списък на стандартните статистически
показатели:

НСИ – водещи за осигуряването на
общите за програмите показатели за
резултатите
и
механизмите
за
осигуряване
на
статистическо
валидиране. УО на програмите водещи
за
разработването
и
поддържането на ефективна система
от показатели.
За
разработените
системи
към
настоящия момент информацията,
касаеща индикаторите по отделните
програми ще бъде налична в
публичния
ИСУН,
на
интернет
страниците на управляващите органи
по съответните програми.
За ОП РЧР е изградена ефективна
система от показатели.
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Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

— подбор на показатели за
резултатите за всяка програма,
които предоставят информация за
обосновката
на
подбора
на
свързани с политиката действия,
финансирани от програмата;
— определяне на количествени
цели за тези показатели;
—
съгласуваност
на
всеки
показател със следните реквизити:
солидност
и
статистическо
валидиране,
яснота
на
тълкуванието
на
нормите,
реагиране на предприетите мерки
на ниво политика, своевременно
събиране на данните;

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
или друг достъп към пълния
текст)
http://www.nsi.bg/img/uplf/StdInd2013.
pdf
http://www.nsi.bg/img/uplf_e/StdInd201
3_en.pdf

Обяснение (където е подходящо)

Показателите за изпълнение и
резултат са относими и обвързани с
тематичните оси, цели и мерки по
ОП. Определени са количествени
цели.

Индикаторите, разработени в хода на
изпълнението
на
оперативните
програми от УО или бенефициентите
ще трябва да преминат статистическо
валидиране
в
съответствие
със
следните процедури:
1. Когато показателите са изготвени
въз основа на административни
данни, дефинициите и понятията,
използвани за административни цели,
трябва да се доближават достатъчно
до тези, които се изискват за
статистически цели.
2. Подборът на извадките и методите
за оценка трябва да са добре
обосновани.
3. Методите за събирането на данни
трябва да се съгласуват с НСИ, като
приложенията им се наблюдава от
гледна
точка
спазване
на
методологията.
4. Бенефициентите и УО сътрудничат
с НСИ с цел осигуряване на качество
на данните.
Определени
са
количествени
и
качествени цели за показателите за

119

Приложими
предварителни
условия, за които
са отговорни
национални органи

Приорит
етна ос
или оси,
към
които е
прилож
имо
условие
то

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да/Не/
Частично

Критерии

Критерий
изпълнен:
Да/Не

Референция (ако условието е
изпълнено)
(референция към стратегиите,
нормативните актове или други
релевантни документи, членове
или параграфи, допълнено с линк
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резултат,
чието
съдържание
е
съгласувано между програмите на
Европейския съюз и други донори.
За индикаторите са определени
количествени и качествени цели,
които ще са в съответствие със
заложените в стратегия Европа 2020
въведени
процедури,
които
гарантират, че всички операции,
финансирани
от
програмата,
възприемат ефективна система от
показатели.

ДА

За ОП РЧР 2014-2020 са въведени
процедури, които гарантират, че
всички операции, финансирани от
програмата, възприемат ефективна
система от показатели.
По отношение на ЕСФ се предвижда
събиране
на
информация
на
индивидуално равнище за всеки
отделен участник в съответствие с
разпоредбите
на
регламент
1304/2013, както на ниво отделен
проект, така и на ниво приоритетна
ос. Отчитането ще се осъществява
посредством
индикаторите
за
изпълнение и резултат, определени
на съответното ниво от оперативната
програма, за което се осъществява
отчитането
или
оценката
на
въздействието.
Данните от мониторинга ще се
представят на всяко заседание на
Комитета за наблюдение (КН), така че
членовете на КН ще могат обсъдят
проблемите, които биха могли да
възпрепятстват доброто изпълнение
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на
програмата.
Дейностите,
осъществени
във
връзка
със
своевременното
събиране
на микроданни за участниците ще
бъдат отчитани в годишните доклади
за изпълнението, както и в докладите
за напредъка, представяни пред КН.
Самите данни отразяват всички
участници,
които
директно
са
ползвали или се ползват от помощта
по ЕСФ, като в случаи на повторно
участие в една и съща операция,
отделния участник се отчита само
веднъж. За целите на отчитането
(независимо от факта, че на ЕК ще се
предоставят само агрегирани данни)
ще се ползват лични данни за всеки
отделен участник (напр. пол, стаус на
пазара на труда, образователно ниво
и.т.н.), вкл. „чувствителни“ такива
(напр.
увреждане,
малцинствен
статус, неравностойно положение и
др.). Съгласно Разпоредбите за
Директивата за защита на личните
данни, всеки участник може да откаже
предоставянето на „чувствителна“
информация, като в такъв случай
съответните органи за управление на
Програмите следва документално да
установят, че са направили опит за
събирането на подобни данни и това
им е било отказано.
По подобие на общите индикатори в
Регламент 1304/2013, Управляващите
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органи ще предоставят ясни и
разбираеми
дефиниции
на
специфичните
индикатори
по
отделните Програми, с което да се
постигне общо разбиране за тях и да
се улесни последващото им отчитане.
Управляващите органи
изграждат
свои системи за съхранение и
отчитане на данни за отделните
участници в електронна форма, с
оглед не само на формалното
изпълнение на разпоредбите на чл.56
на Регламент 1303/2013 и чл.5 и чл.19
на Регламент 1304/2013, но и с цел
ефективно
изпълнение
на
задълженията по монитоирнг и оценка
на Програмите. За целта се стъпва
върху системите и процедурите за
мониторинг на ЕСФ през програмен
период 2007-2013 г., който обаче се
нуждаят от допълнителни настройки и
прецизиране, както с оглед спазване
на изискванията, приложими за
програмен период 2014-2020 г., така и
за отчитането на индикаторите за
непосредствен
и
дългосрочен
резултат, вкл. на извадков принцип

122

