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Образование 2011 - 2015

• 2011: Да подобри достъпа до приобщаващо образование за децата в 
неравностойно положение; образователна реформа чрез приемане на 
Закон за предучилищното и училищното образование и на нов Закон 
за висшето образование. 

• 2012: осигуряване на достъп до образование на групите в 
неравностойно положение.

• 2013: Да приеме Закона за училищното образование, да подобри 
достъпа до приобщаващо образование за децата в неравностойно 
положение.



Образование 2011 - 2015

• 2014: Да приеме Закона за училищното образование, да повиши 
качеството на институциите за професионално образование и 
обучение и да подобри достъпа до учене през целия живот, да увеличи 
усилията за подобряване на достъпа до качествено приобщаващо 
предучилищно и училищно образование за децата в неравностойно 
положение.

• 2015: Да приеме реформата на Закона за училищното образование и 
да увеличи участието в образователната система на децата в 
неравностойно положение, особено на ромите, като подобри достъпа 
до качествено образование в началните класове.



Заетост 2011 - 2015

• 2011: мерки за модернизиране на публичните служби по 
заетостта; повече усилия за подпомагане на младежите с ниска 
квалификация.

• 2012: Да ускори изпълнението на националната инициатива за 
младежка заетост, усилия за подобряване на работата на 
обществените служби по заетостта.

• 2013: Да ускори националната Инициатива за младежка заетост, 
да реформира Агенцията по заетостта.



Заетост 2011 - 2015

• 2014: Да подобри ефективността на Агенцията по заетостта, 
насочване на усилията към най-уязвимите, като например 
нискоквалифицираните и възрастните работници, дългосрочно 
безработните лица и ромите; Гаранцията за младежта.

• 2015: Да изготви интегриран подход за групите, намиращи се в 
маргинално положение на пазара на труда, по-специално 
възрастните работници и младите хора, които не участват в 
никаква форма на заетост, образование или обучение.



Бедност и социално 

включване 2011 - 2015

• 2011: действия за борба с бедността и насърчаване на социалното 
приобщаване, особено по отношение на уязвимите групи от 
населението, изправени пред множество затруднения.

• 2012: С цел намаляване на бедността, да подобри ефективността на 
социалните плащания и достъпа до качествени социални услуги на 
децата и възрастните хора .

• 2013: Да постигне конкретни резултати по Националната стратегия за 
намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 
2020, да подобри достъпността и ефективността на социалните 
трансфери и услуги, по-специално за децата и възрастните хора.



Бедност и социално 

включване 2011 - 2015

• 2014: Да реши проблема с ниския интензитет на икономическа 
активност сред домакинствата и да се справи с риска от бедност 
сред децата чрез постепенно намаляване на  обезщетенията и 
допълнителните плащания след връщане към заетост.

• 2015: да създаде прозрачен механизъм за определяне на 
минималната работна заплата и на минималните социално-
осигурителни вноски с оглед на тяхното въздействие върху 
бедността сред работещите, разкриването на работни места и 
конкурентоспособността.



Здравеопазване 2015

• 2015: Да подобри ефективността на разходите на системата на 
здравеопазването, по-специално чрез преразглеждане на 
ценообразуването на здравните грижи и укрепване на 
извънболничната и първичната медицинска помощ



Алтернативи 2015

• Неидентифицирани социални проблеми

• Алтернативни препоръки, мерки и/или решения

• Фактическа и финансова обосновка 

• Електронна работа по групи

• Финализиране на предложенията до 30 септември 2015 г.

• Активно участие на членовете на НАСО при работа по нормативни 
документи, концепции, планове за действие 

• Закон за социалните услуги – 19 юни 2015 г.

• Наредба за качество на социалните услуги за лица



Алтернативи 2015
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