Таблица 26 Действия за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия
Приложими тематични
предварителни условия,
за които национални
органи са отговорни и
които не са изпълнени
или са частично
изпълнени
9.2. Въведена е национална
стратегическа
рамка
на
политиката за приобщаване
на ромите

Неизпълнени критерии

Действия, които да се предприемат

Единственият подкритерий, свързан със стратегическата
рамка на политиката за приобщаване на ромите, който е
частично изпълнен е следният:

Национална
стратегия
на
Република
България за интегриране на ромите 20122020 и Планът за действие към нея са
одобрени през март 2012 г.
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.
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.

Въведена е стратегическа рамка на политиката за
приобщаване на ромите, която:
— 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;

За
да
се
подобри
и
доразвие
мониторинговия механизъм на Стратегията,
се предвижда следното действие:

Разработване на функционалности на
Система за мониторинг и контрол за
изпълнението
на
Националната
стратегия на Република България за
интегриране на ромите 2012-2020
Базовите индикатори, които се разработват
към момента, и формулярът за оценка ще
бъдат в основата на разработването на
подобрена
функционална
електронна
Система за мониторинг и контрол за
изпълнението на Националната стратегия
на Република България за интегриране на

Краен срок

Декември 2015 г.

Отговорни органи
за изпълнение

НССЕИВ

Приложими тематични
предварителни условия,
за които национални
органи са отговорни и
които не са изпълнени
или са частично
изпълнени

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.

Неизпълнени критерии

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

Действия, които да се предприемат

ромите 2012-2020. Посочената система за
мониторинг ще включи информацията на
общинско, областно и национално ниво в
единна
информационна
платформа.
Системата за мониторинг и контрол ще
извършва
натрупване,
обобщаване,
обработване на данните, което ще подобри
процеса на проследяване и анализиране на
постигнатите резултати и ще допринесе за
по-ефективна оценка на изпълнението на
интеграционната
политиката
на
национално, областно и общинско ниво.
Секретариатът на НССЕИВ е определен за
конкретен бенефициент за ОПРЧР 20142020 за изграждане на Система за
мониторинг и контрол за изпълнението на
Националната стратегия на Република
България за интегриране на ромите 20122020. Това ще е и сред първите операции,
финансирани по ОП РЧР 2014-2020, като
проектът на критерии за избор на операции
вече е разработен.
Изпълнението на Националната здравна
стратегия 2014-2020 година стартира с
приемането й от Министерски съвет.
Предварителното условие и мерките, които
следва да се предприемат, за да се изпълни
то, имат единствено непряка връзка с
интервенциите по ОПРЧР 2014-2020.
Дейностите в сектор „здравеопазване“,
които ще се финансират по ОП РЧР,
включват увеличаване на възможностите за
придобиване на специалност и осигуряване
на продължаващо обучение в сферата на
здравеопазването, както и за повишаване
професионалните умения и квалификацията
на заетите специалисти
ОПРЧР също така ще инвестира в мерки,
насочени към борбата с бедността и

Краен срок

Срок за Действие 1.
Декември 2015 г.

Отговорни органи
за изпълнение

МЗ

Приложими тематични
предварителни условия,
за които национални
органи са отговорни и
които не са изпълнени
или са частично
изпълнени

Неизпълнени критерии

Действия, които да се предприемат

социалното
изключване,
както
и
подобряване достъпа до достъпни социални
и здравни услуги.
В допълнение към Националната здравна
стратегия, мерките, подкрепени от ОП РЧР
ще бъдат преди всичко основани на
Националната стратегия за намаляване на
бедността и насърчаване на социалното
включване и Националната стратегия на
Република България за интегриране на
ромите, които вече са приети и се
изпълняват.
Стратегията на ОП РЧР включва също и
подобряване достъпа до здравеопазване и
повишаване на здравната култура на
уязвимите
групи
и
общности
чрез
интегриране на достъпа до здравни услуги с
услугите в други сфери (социална, пазар на
труда),
както
и
чрез
здравноинформационни кампании. Достъпът до
здравни
услуги
при
хората
от
маргинализираните общности и в риск от
бедност е затруднен по икономически и
социални причини.
Следните предвидени в Националната
здравна стратегия действия ще допълнят
вече реализираните дейности.
Действие 1.
Разработване на механизъм за изпълнение,
мониторинг и отчитане на Националната
здравна стратегия
Със Заповед РД-02-51/27.03.2014 г. на
Министъра
на
здравеопазването
е
създадена Постоянна работна група за
управление на Плана за действие към НЗС
2014-2020 г.
Групата ще подготви

Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

Приложими тематични
предварителни условия,
за които национални
органи са отговорни и
които не са изпълнени
или са частично
изпълнени

Неизпълнени критерии

Действия, които да се предприемат

Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

създаването на механизъм за изпълнение,
мониторинг и отчитане на Националната
здравна стратегия.
Действие 2.
Разработване на нов модел за спешна
медицинска помощ

Срок за Действие 2.
Декември 2015 г.

МЗ

Действие 3.
Оптимизация на болничната помощ

Срок за Действие 3.
Декември 2015 г.

МЗ

Ще бъде направен анализ на системата на
болничната помощ на областно, регионално
и национално ниво; разработване на
национална здравна карта и план за
преструктуриране на болничната помощ в
съответствие със здравната карта;

