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ПЛАН ЗА 2014 г. 

За мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско 

развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) 
 

Приоритети 

Направления 

Мерки 

Отговорна 

администрати

вна структура/ 

институция/ 

организация/ 

звено 

Индикатори и 

данни за 

ресурси през 

годината 
а) финансови 

инвестиции  

б) материални 

разходи  

в) административни 

разходи 

Индикатори и 

данни за 

продукти 
а) предоставени 

услуги  

б) създадени 

продукти 

в) друго 

 

Индикатори 

и данни  

за резултат 
а) Подобряване 

на достъпа до 

продуктите и 

услугите 

б) Повишаване/ 

оптимизиране 

на обхвата на 

бенефициентите 

Индикатори 

и данни за 

въздействие 
а) национално 

ниво, по 

райони и 

региони на 

страната 

б) в обособени 

квартали 

в) отделни 

случаи 

А. Приоритет І - Забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението 
Направление 1 – Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца 
1.1. Финансови стимули за раждане и отглеждане на деца 
1.1.1. Финансова подкрепа за семействата с деца. Годишна оценка на ефективността и ефикасността на диференцирания подход при месечните  семейни помощи 

за деца. 

1.1.1.1.Изпълнение на програма  „Подпомагане на семейства с деца”.   

 

МТСП, АСП 

 

Предоставени 

помощи  

по ЗСПД.  

В рамките на 

утвърдения за 2014 

г. държавен бюджет 

– 556 397 462 лв. 

 

1. Еднократна 

парична  

помощ при  

бременност;  

2. Еднократна 

парична 
помощ при 
раждане на дете;  
3. Еднократна 
парична 

помощ за 

21 000 бр. 

случая  

 

 

80 000 бр. деца  

 

 

 

5 000 бр. деца  

 

 

Национално 

ниво 
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отглеждане на 

близнаци до 

навършване 

на 1 г.;  

4. Еднократна 

парична помощ за 

отглеждане на 

дете до 

навършване на 

1 г. от майка-
студентка,  

учаща в редовна 

форма 

на обучение;  
5. Месечни 
помощи за  
отглеждане на 
дете до 1 г.;  

6. Месечни 

помощи за дете 

до навършване на 

средно 

образование, но  

не повече от 20-

годишна възраст;  

7. Месечна 

добавка за  

деца с трайни  

увреждания до 
18-годишна 
възраст и до  
завършване  
на средното  

образование, но 

не по-късно от 20-

годишна 

възраст;  
8. Целеви  

 

 

 

 

 

2 000 бр. случая  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26 000 средно  

месечно бр. 

случая  

 

878 000 средно  

месечен бр. 

деца   

 

 

 

 

22 000 средно  

месечен бр. 

деца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

помощи за  

ученици;  

9. Целева помощ 

за  

безплатно 

пътуване с 

железопътния и  

автобусния 

транспорт в 

страната за 

многодетни  

майки. 

45 000 бр. деца  

 

 

22 000 бр. лица 

 

 

 

1.1.1.2. Предоставяне на финансови средства по реда на Закона за 

закрила на детето (ЗЗД). 

МТСП, АСП  

 

В рамките на 

утвърдения за 2014 

г. държавен бюджет 

– 8 900 000 лв. - за 

помощи по ЗЗД;  

1 500 000 лв. – за 

възнаграждения 

на приемни 

родители. 

Предоставени 

средства по реда 

на ЗЗД 

Количествени и 

качествени 

показатели 

 

Национално 

ниво 

1.1.2. Обсъждане на възможности за въвеждане и използване на различни финансови и данъчни механизми и облекчения в подкрепа на семействата, особено на 

тези с малки деца. 

      

1.1.3. Въвеждане на кредитни преференции за млади семейства. 

      

1.1.4. Поемане на по-голяма част от издръжката на децата на бедни семейства като се дава предимство на поемането на издръжката им в детски предучилищни 

заведения, безплатно хранене, подпомагане с учебници, облекло и др. 

      

1.1.5. Осигуряване на достъп до безплатни консултации и медицински грижи на бременни жени, родилки и новородени. 

1.1.5.1. Предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени 

жени – бременни и родилки. 

НЗОК 

МЗ 

 

1.1.5. НЗОК 

заплаща 

медицински 

дейности, вкл. 

МДД, в 

Информация от 

ДБП/СФ за 

средства, 

заплащани от МЗ 

 

 

 

Виж. 2.1.1 

Прилагане на 

разпоредбите на 

Наредба № 

26/2008 г. на МЗ 

за предоставяне 

на акушерска 

помощ на здравно 

неосигурени жени 

Осигуряване 

извън обхвата 

на 

задължителното 

здравно 

осигуряване 

раждането и по 

един 

Национално 

ниво 
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извънболничната 

помощ на 

изпълнителите на 

ПИМП и СИМП, 

които изпълняват 

програма 

„Майчино 

здравеопазване“ 

съгласно 

Приложения № 

№13 и 15 на НРД 

2014, в 

съответствие с 

Наредба № 39 на 

МЗ. 

 

НЗОК заплаща в 

болничната помощ 

лечението на 

бременни с 

повишен или с 

реализиран риск 

по клинични 

пътеки„Стационар

ни грижи при 

бременност с 

повишен риск 

преди 37 г.с.“ и 

„Интензивни 

грижи  при 

бременност с 

реализиран риск“. 

и за извършване 

на изследвания 

извън обхвата на 

задължителното 

здравно 

осигуряване на 

деца и бременни 

жени (обн., ДВ, 

бр.51 от 

26.06.2007 г., в 

сила от 1.01.2007 

г., доп., бр.100 от 

15.12.2012 г., в 

сила от 1.01.2013 

г.), след 

промените ѝ 

влезли в сила от  

01.01.2013 г.  

профилактичен 

преглед през 

времето на 

бременността 

на всяка 

здравнонеосигу

рена жена, 

който включва 

клинико-

лабораторни и  

апаратни 

изследвания. 

Подобрени 

грижи за 

здравно 

неосигурени 

бременни и 

родилки. 

1.1.6. Разширяване на подходите за осигуряване с жилища и подходящи жилищни условия за раждане и отглеждане на деца в нуждаещи се млади семейства 

(закупуване на жилища при облекчени финансови условия, изграждане и предоставяне на социални жилища и др.). 

1.1.6.1. Създаване на социален финансов фонд, социален сграден 

фонд, информационен портал за социален сграден фонд и жилищен 

кодекс за тяхната регламентация. 

МИП Идейна фаза –  

 

Проучване на 

източници на 

финансиране 

Идейна фаза – 

Проучване на 

необходимостта 

от социални 

жилища 

Идейна фаза   Национално 

ниво 

apis://Base=NORM&DocCode=8273612100&Type=201/
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1.1.7. Обезщетения за майчинство 

1.1.7.1. Обезщетения за майчинство по Кодекса за социално 

осигуряване (КСО). 

НОИ Обезщетения за 

майчинство по КСО 

1. Обезщетения за 

бременност и 

раждане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обезщетения за 

отглеждане на 

малко дете 

 

1. Планирани са 

11 491,3 хиляди 

дни за временна 

неработоспособ

ност  поради 

бременност и 

раждане при 

среднодневно 

обезщетение от 

23,62 лв. – общо 

271,5 млн. лв. 

 

2. Планирани са 

обезщетения за 

10 330,3 хиляди 

дни за 
отглеждане на 

малко дете при 

среднодневно 
обезщетение от 

15,07 лв. – общо 

155,7 млн. лв. 

Национално  

ниво  

 

1.2. Съвместяване на родителството с трудово-професионалната реализация. 
      

1.2.1. По-широко използване на гъвкавите форми на заетост (почасова работа, непълно работно време, съвременни информационни технологии за дистанционно 

упражняване на труд и др.).  

      

1.2.2. Въвеждане на облекчения при връщане на работа след майчинство/бащинство (намалено работно време, надомна работа и др.), за участие в 

квалификационни и преквалификационни курсове. 

      

1.2.3. Насърчаване на работодателите за активно включване в политиката по създаване на сигурност и защитеност на бременни жени и майки на работното 

място. 

      

1.2.4. Разширяване на системата за контрол върху работодателите за спазване на трудовото законодателство в частта му, осигуряваща закрила на бременни жени 

и млади майки и предотвратяваща злоупотребата с детски труд.   

1.2.4.1. Осъществяване на контрол и проверки за спазване на 

трудовото законодателство. 

ИА „ГИТ” В рамките на 

утвърдения бюджет 

Брой извършени 

проверки  

Повишаване на 

ефективността 

Национално 

ниво 
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 на контрола за 

спазване на 

трудовото 

законодателств

о в частта му, 

осигуряваща 

закрила на 

бременни жени 

и млади майки 

и 

предотвратяващ

а злоупотребата 

с детски труд 

1.2.4.2. Пронатализъм и социална политика в България след 1990 г. 

(анализ). 

 

ИИНЧ при БАН 

 

Бюджетна субсидия 

на БАН 

 

Анализ на 

социалната 

политика 

насочена към 

семейството и 

раждаемостта 

 

Изготвяне на 

препоръки за 

повишаване 

ефективността 

на социалната 

политика за 

семейството 

Национално 

ниво 

 

1.2.4.3. Особености на семейството в Източна Европа в контекста на 

съвременните европейски тенденции (анализ). 

ИИНЧ при БАН 

 

Бюджетна субсидия 

на БАН 

 

Анализ на 

съвременните 

тенденции в 

семейството в 

Европа 

Изготвяне на 

препоръки към 

политиката по 

семейството 

Международно 

ниво  

1.2.5. Стимулиране на равнопоставеност между жените и мъжете, както по отношение на трудовата реализация, така и по отношение на отговорностите в 

семейството, свързани с отглеждането и възпитанието на децата. 

      

1.2.6. Поддържане и разширяване на обхвата на мерките, свързани с гъвкаво съчетаване на семеен с професионален живот чрез гарантиране на по-добър достъп 

на децата до детски ясли, детски градини и предучилищни форми на обучение; подобряване на възможностите за трудова реализация на родителите с деца, 

осигуряване на възможност за работа при гъвкаво работно време и работа от вкъщи на родителите; развиване на подходяща инфраструктура и подобряване на 

качеството, и разнообразяване  на услугите за отглеждане на децата. 

1.2.6.1. Насърчаване на работодателите да наемат на работа 

регистрирани безработни лица - самотни родители и/или майки с 

деца до 3-годишна възраст (чл. 53 от ЗНЗ). 

МТСП - ППТТМ, 

АЗ 

Държавен бюджет - 

480 653 лв. 

заетост Заетост на 229 

безработни 

лица, от тях 100 

новонаети. 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

1.2.6.2. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за 

наемане на майки с деца от 3 до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ).  

 

МТСП - ППТТМ, 

АЗ 

Държавен бюджет -   

523 725 лв. 

заетост и 

обучение 

Заетост на 246 

безработни 

лица, от тях 100 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 
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новонаети, 

50-включени в 

обучение 

1.2.7. Провеждане на гъвкава политика по отношение на родителските отпуски за раждане и отглеждане на деца. 

      

1.3. Образование,  здравеопазване и социално развитие на децата. 

1.3.1. Въвеждане на преференции в ползването на публични услуги за семействата с деца. 
1.3.1.1. Предоставяне на помощи под формата на социални 

инвестиции в децата по ЗСПД. 

 

МТСП, АСП Държавен бюджет Социални 

инвестиции в 

деца 

Средномесечен 

брой случаи, за 

които 

месечните 

помощи за дете 

до завършване 

на средно 

образование,  

но не повече от 

20-годишна 

възраст са 

предоставени 

под формата на 

социални  

инвестиции – 

350 

средномесечен 

бр. случаи. 
Средномесечен 

брой случаи, на 

които 

месечните 

помощи  

за отглеждане 

на дете до 

навършване 

на една година 

са предоставени 

под формата на 

социални  

инвестиции - 5 

средномесечен 

Национално 

ниво 
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бр. случаи. 
Брой случаи, на 

които целевите  

помощи за 

ученици са 

предоставени 

под формата на 

социални  

инвестиции - 0. 

1.3.1.2. Мониторинг в образователни, здравни и социални институции 

за деца. 

 

ДАЗД Държавен бюджет Брой изготвени 

доклади; 

Брой издадени 

задължителни 

предписания. 

Подобряване на 

качеството на 

предоставените 

услуги за деца и 

семейства 

 

Национално 

ниво 

1.3.2. Подобряване на социалната инфраструктура и насочването й към осигуряване на благоприятни условия за отглеждане и социално развитие на деца. 
1.3.2.1. Поддържане на Национална информационна система на 

ДАЗД, във връзка с  проследяване на процесите протичащи по 

секторни политики в областта на закрилата на децата по отношение 

намаляване на негативните демографски процеси. 

 

 

ДАЗД Държавен бюджет Брой изготвени 

аналитични 

доклади; 

Брой на деца 

изведени от 

институционална 

грижа. 

Подобряване 

изпълнението 

на секторните 

политики по 

отношение на 

децата и 

семействата в 

страната. 

Национално 

ниво 

1.3.3. Осигуряване на достъпна, широко разпространена и съвместима със съвременните характер и форми на заетост мрежа от детски ясли и детски градини. 

      

1.3.4. Превръщане на грижата за възпитанието и развитието на децата, образованието и здравето на подрастващите, в държавна политика и инвестиция на 

държавата и обществото, чрез създаване и разширяване широк спектър от социални услуги, като делегирани от държавата дейности  без уронване на значението 

на отговорното родителство. 

1.3.4.1. Подобряване на достъпа до социалните услуги за деца. МТСП 

АСП 

Финансиране: Чрез 

компенсирани 

промени в рамките 

на утвърдения 

държавен бюджет 

за 2014 г. 

Разкриване на  

най-малко 20 бр. 

социални услуги 

за деца и 

семейства в 

общността, в т.ч. 

от резидентен 

тип.  

Подобряване на 

достъпа до 

социалните 

услуги на 

нуждаещите се 

потребители от 

съответните 

целеви групи.  

Национално 

ниво  

(в населените 

места, където 

има потребност 

от съответните 

социални 

услуги). 

1.3.5. Подобряване на качеството на здравните услуги и на достъпа до тях за децата и техните родители. 
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1.3.5.1. Профилактични прегледи за деца. МЗ 

НЗОК 

Бюджет на НЗОК  Разширен пакет 

от 

профилактични 

прегледи за деца, 

в рамките на ЗЗО, 

едно изследване 

на хемоглобин, 

брой еритроцити, 

брой левкоцити, 

MCV, MCH, 

MCHC, 

хематокрит, СУЕ 

на дете на 3-

годишна възраст 

и 1 път годишно - 

изследване за 

чревни паразити - 

за деца от 2 до 7-

годишна възраст, 

ехографско 

изследване на 

отделителна 

система на 6 мес. 

възраст и 

еднократно 

годишно 

изследване за 

протеинурия на 

деца в училищна 

възраст. 

Брой деца 0 – 

18 години, 

обхванати с  

профилактични 

прегледи. 

Подобрена 

здравна грижа 

за деца, с цел 

ранна 

диагностика и 

превенция на 

социално-

значимите 

заболявания 

Национално 

ниво 

1.3.6. Разработване и прилагане на строги механизми за ограничаване на отпадането на децата от всички степени на образователната система. 

1.3.6.1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване на 

обхвата на учениците. 

МОН Бюджет на МОН, 

общини, училища и 

други 

заинтересовани 

страни 

1. Анализ на 

информация от 

регионалните 

инспекторати по 

образование 

/РИО/ и 

приемащите 

училища за 

1. Подобряване 

на достъпа до 

образование; 

2. Повишаване 

на обхвата на 

учениците в 

общинските и  

държавните 

Национално 

ниво 
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обхвата на 

учениците от 

закритите и 

преобразувани 

училища; 

2. Безплатен 

транспорт на 

учениците от 

средищните 

училища; 

3. Събиране и 

анализиране на 

информация за 

създаване на 

условия за 

реинтеграция на 

преждевременно 

напусналите 

образователната 

система; 

4. 

Популяризиране 

на добри 

практики за 

участие в мрежи 

за включване на 

родители и 

представители на 

местната общност 

за 

предотвратяване 

на отпадането от 

училище. 

училища. 

Въздействие на 

национално и 

регионално 

ниво: 

- брой ученици 

в задължителна 

училищна 

възраст в риск 

от отпадане към 

брой отпаднали; 

- брой  

реинтегрирани; 

- брой 

обхванати 

заинтересовани  

лица в 

популяризиране

то на добри 

практики 

1.3.7. Оптимизиране на учебните програми и на учебния материал с оглед на намаляване на времето на пребиваване в образователната система на децата и 

младежите, без това да се отразява на техните знания и подготовка. 

      

1.4. Утвърждаване на семейството като базов компонент на обществото и насърчаване на родителите за отглеждане на децата в семейна среда. 
1.4.1. Създаване на условия за сближаване на възпроизводствените модели на жените с различен образователен статус, на селските и градските жени, на жените 

от различните социални и етнически групи, като се обърне специално внимание върху отговорното родителство. 
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1.4.2. Осигуряване на обществено отглеждане и възпитание на деца в среда близка до семейната, когато родителите не са в състояние да правят това (поради 

болест, алкохолизъм, наркомания, излежаване на присъда и др.). 

1.4.2.1. Изпълнение на заложените за 2014 г. дейности по проект 

„Детство за всички”. 

 

ДАЗД По оперативни 

програми 

По оперативни 

програми 

Отглеждане на 

деца в семейна 

и близка до 

семейната 

среда. 

Подобряване 

достъпа до 

услуги за деца. 

Брой деца 

отглеждани в 

семейна и 

близка до 

семейната 

среда. 

Национално 

ниво 

1.4.3. Защита на децата и жените от всички форми на насилие, включително и домашно насилие, и експлоатация. 

1.4.3.1. Закрила на децата от насилие, включително и насилие в 

интернет. 

 

ДАЗД, АСП  Държавен бюджет Превенция на 

насилието  над 

деца. 

Изготвени 

аналитични 

материали. 

Подобряване на 

достъпа до 

услуги за деца. 

Брой изготвени 

аналитични 

материали и 

доклади. 

Брой обхванати 

случаи. 

 

Национално 

ниво 

1.4.3.2. Национална програма за превенция и защита от домашно 

насилие за 2013 г. 

МП  200 000 лв. 

 

1. Предоставяне 

на 

психологическа, 

социална и 

правна подкрепа 

на пострадали от 

домашно насилие 

и на извършители 

на домашно 

насилие, 

включително и 

Подобряване на 

превенцията и 

защитата от 

домашно 

насилие. 

Национално 

ниво; 

Кърджали, 

Смолян, 

Търговище, 

Шумен  
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чрез национална 

телефонна линия.  

2. Провеждане на 

кампании срещу 

домашното 

насилие в 

регионите 

Кърджали, 

Смолян, 

Търговище и 

Шумен. (Мотиви 

за избора: по-

пълно обхващане 

на територията на 

страната - със 

смяната на 

регионите всяка 

година се цели да 

се постигне 

всеобхватност и 

достигане до 

всички 

населените места; 

нисък брой 

издадени съдебни 

заповеди за 

защита; липса на 

ЮЛНЦ, 

предоставящи 

психологическа, 

социална и 

правна подкрепа 

на пострадали и 

извършители на 

домашно насилие 

и предполагаема 

по-ниска степен 

на обществена 

чувствителност 
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към домашното 

насилие).               

1.4.4. Намаляване на броя на децата в специализирани институции и насърчаване на отглеждането на деца в семейна среда 

1.4.4.1. Деинституционализация на децата и разкриване на нови 

социални и интегрирани услуги за отглеждане на деца в среда близка 

до семейната 

МЗ  

ДАЗД 

АСП 

 

Финансови средства 

по ОП „РЧР” и ОП 

„РР” 

- Закриване на 8 

ДМСГД; 

 

- Разкриване на 

следните нови 

социални и 

интегрирани 

здравно-социални 

услуги: 

1. Семейно-

консултативен 

център;  

2. Център за 

ранна 

интервенция; 

3. Дневен център 

за деца с 

увреждания; 

4. Резидентна 

здравно-социална 

услуга за деца с 

тежки увреждани; 

5. Център за 

майчино и детско 

здраве; 

6. Център за 

психично здраве. 

Разкриване на 

45 иновативни 

социални и 

здравно-

социални 

услуги за деца 

на територията 

на 8 области. 

 

Намаляване 

броя на децата, 

отглеждани в 

ДМСГД и 

осигуряване на 

условия за 

отглеждането 

им в семейна 

среда. 

 

Създаване на 

подходяща 

инфраструктура 

и услуги за деца 

с различна 

степен на 

увреждания. 

 

Национално 

ниво 

1.4.4.2. Мониторинг и контрол върху спазване правата на децата, 

настанени в специализирани институции за деца и резидентен тип 

услуги. 

 

 

ДАЗД Държавен бюджет Мониторинг и 

контрол по 

спазване на 

правата на децата. 

Подобряване на 

качеството на 

предоставените 

услуги. 

Брой проверки 

за спазване 

правата на 

детето; 

Брой проверки 

Национално 

ниво 
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за спазване 

НКССУД; 

Брой издадени 

задължителни 

предписания. 

1.4.5. По-тясно обвързване на достъпа до социални помощи с насърчаване на отговорното родителство. 

      

1.4.6. Развитие на позитивни социални нагласи на обществото към семейството и децата, и към двудетния или многодетен семеен модел, съчетани с отговорно 

родителство. 

      

1.4.7. Създаване на среда и условия за подходяща организация на свободното време на младите хора и семействата с деца  - занимания със спорт, култура, 

доброволчество, учене през целия живот, обучения, повишаване на знанията и квалификацията и др.  

      

Направление 2 – Подобряване на репродуктивното здраве на населението 
2.1. Подобряване на грижите за репродуктивното здраве на жените и мъжете. Поддържане на добро здравно състояние на бременните жени и майките. 
2.1.1. Осигуряване на безопасна бременност и раждане чрез задължително обхващане на всички бременни жени от постоянно безплатно наблюдение по време на 

износване на плода (женски и детски консултации), независимо от социално-осигурителния им статус; Организиране на добра здравна грижа за бременните жени, 

особено в първите месеци на бременността. 

2.1.1.1. Осигуряване на медицински грижи за неосигурени жени – 

бременни и родилки. 

 

 

МЗ От Д „БП“   1. Брой 

неосигурени 

бременни, за 

които държавата 

заплаща 

профилактичен 

преглед 

2. Брой 

неосигурени 

родилки, за които 

държавата 

заплаща раждане.  

 

  

 

1. Увеличава 

не броя на 

получили 

профилактичен 

преглед 

неосигурени 

бременни на 

минимум 4000.  

2. Осигурена  

родилна помощ 

на 

здравнонеосигу

рени жени 

около 8000 

раждания.  

Подобрени 

грижи за 

здравно 

неосигурени 

бременни и 

Национално 

ниво 
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родилки 

2.1.1.2. Осигуряване на медицински грижи за бременни и родилки. 

 

 

НЗОК 

 

66 150 лв. – ПИМП 

817 956 лв. – СИМП 

3 021 874 лв. – 

СИМП 

3 873 974 лв. – МДД 

 

 

 

 

14 625 010 лв.- БП 

 

 

 

29 162 400 лв.- БП 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 850 000 лв. 

 

 

 

 

Грижи за 

бременната в 

извънболничната 

помощ по 

програма 

„Майчино 

здравеопазване“  

 

- грижи за 

бременната в 

болничната 

помощ 

 

- акушерска 

помощ за 

раждания 

независимо от 

срока на 

бременността и 

предлежанието на 

плода.  

 

- акушерска 

помощ за 

здравнонеосигуре

ни жени в 

БМП(раждане), 

както  и 

профилактичен 

преглед и 

изследвания на 

здравнонеосигуре

ни бременни в 

ИБП. 

 

Подобряване на 

достъпа и 

здравния статус 

Национално 

ниво 

2.1.1.3. Осигуряване на безплатна следродилна здравна помощ, 

особено по въпросите на кърменето и здравното състояние на 

новородените и майките. 

НЗОК : 

 

 

По програма 

„Майчино 

здравеопазване“ 

Подобряване на 

достъпа и 

здравния статус 

Национално 

ниво 
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2 381 937 лв.  

се извършва 

послеродово 

наблюдение до 

42-ия ден след 

раждането, който 

включва 

изследвания и 

преглед. 

По програма 

„Детско 

здравеопазване“ се 

извършва 

наблюдение в 

първите 24 часа  и  

- между 14-я и 20-

я ден след 

изписването на 

детето от 

лечебното 

заведение, където 

се е родило. 

НЗОК осигурява 

лечението на 

новородени във 

всички степени на 

недоносеност, с 

или без прилагане 

на сърфактант 

и/или прилагане 

на механична 

вентилация – по 

клинични пътеки 

– от КП № 268 до 

КП № 278 вкл. 

Заплаща се и 

отделна КП № 

279, осигуряваща 

грижи за здраво 

новородено дете. 
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2.1.5. Превенция и лечение на безплодието при жените и мъжете. Развитие и инвестиране в асистирана репродукция, но и по-широко популяризиране и 

облекчаване на процедурите по осиновявания сред двойките с репродуктивни проблеми.  

2.1.5.1. Осигуряване на адекватна гинекологична и урологична 

помощ на всички жени и мъже с репродуктивни проблеми. 

МЗ : Осигуряване на 

адекватна 

гинекологична и 

урологична 

помощ на всички 

жени и мъже с 

репродуктивни 

проблеми, 

независимо от 

здравноосигурите

лния им статус и 

етническа 

принадлежност. 

 

Постепенно 

увеличаване на 

средствата, 

осигурявани за 

дейността на 

Център за 

асистирана 

репродукция. 

Обхващане на 

все по-голям 

брой двойки с 

репродуктивни 

проблеми. 

Разширяване на 

информацията 

за 

възможностите 

на асистираната 

репродукция и 

достигане на 

информацията 

до все по-голям 

брой двойки с 

репродуктивни 

проблеми. 

Национално 

ниво 

2.1.6. Профилактика на онкологичните заболявания на репродуктивната система при жените и мъжете. 

2.1.6.1. Имунизации за рак на маточната шийка.  МЗ 

 

  1 500 000 лв. 

 

 

 

 

 

 

Имунизации за 

рак на маточната 

шийка по 

национални 

програми на 

определена 

популация, съгл. 

чл.82, ал.2, т.3  от 

Закона за 

здравето, се 

извършва със 

Профилактика 

на значими 

заболявания 

Национално 

ниво 
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средства от 

бюджета на МЗ. 

Заплащането 

включва 

ваксините и 

поставянето им. 

 

2.1.7. Редуциране на патологиите по време на бременността, превенция на зачеването и раждането на деца с генетични увреждания, превенция на раждането на 

недоносени деца и др.  

2.1.7.1. Осигуряване на реактиви и консумативи за генетични 

изследвания на бременни и деца. 

МЗ 

 

Осигуряване на 

реактиви и 

консумативи за 

генетични 

изследвания на 

бременни и деца за 

сметка на бюджета 

на МЗ в рамките на 

2 100 000 лв. 

Провеждане на 

ранни неонатални 

скринингови 

програми за 

редки болести; 

Разширяване на 

биохимичния 

скрининг при 

бременни. 

Брой 

новородени 

деца, обхванати 

с неонатален 

скрининг; 

Брой рано 

диагностициран

и в рамките на 

неонаталните 

скрининги; 

Брой бременни, 

на които е 

извършен 

биохимичен 

скрининг; 

Брой 

диагностициран

и с биохимичен 

скрининг 

патологии на 

плода. 

Намаляване 

броя на децата, 

страдащи от 

тежки вродени 

заболявания и 

увреждания. 

Национално 

ниво 

2.1.7.2. Осъществяване на пренатална диагностика. 

 

НЗОК 

МЗ 
: В програма 

„Майчино 

здравеопазване“ 

Подобряване на 

достъпа и 

здравния статус 

Национално 

ниво 
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се включат 

изследвания, с 

които се 

установяват 

заболявания на 

майката, които 

впоследствие 

биха 

предизвикали 

аномалии на 

плода. 

2.2. Насърчаване и развитие на семейното планиране. 
2.2.1. Въвеждане на национална програма за семейно планиране в цялата здравна система и създаване на мрежа от подходящи структури за семейно планиране 

(клиники, центрове). 

2.2.1.1. Изготвяне на Национална програма за подобряване здравето 

на майките и децата. 

 

МЗ : Изготвен проект 

на  Национална 

програма за 

подобряване 

здравето на 

майките и децата. 

Осигурени 

здравно-

консултативни 

услуги за 

бременни и 

деца. 

Национално 

ниво 

2.3. Значително намаляване на броя на абортите и извънбрачните раждания на деца, неприпознати от бащата. 
2.3.1. Повишаване на контрацептивната култура и посрещане на нуждите на населението от контрацептивни средства и методи . 

2.3.1.1. Проект на Национална програма за подобряване на 

сексуалното и репродуктивно здраве 2015-2019 г. 

МЗ : Изготвен проект 

на  Национална 

програма за 

подобряване на 

сексуалното и 

репродуктивно 

здраве 2014-2018 

г.  

Приета 

Национална 

програма за 

подобряване на 

сексуалното и 

репродуктивно 

здраве 2014-

2018 г. 

Национално 

ниво 

2.3.2. Осигуряване на лесен достъп до контрацептиви чрез семейните лекари. 

      

2.3.3. Субсидиране или въвеждане на други мерки за поддържане цените на контрацептивните средства на достъпни за масовото население цени. 

      

2.3.4. Превенция на абортите по медицински причини и на спонтанните аборти. Използване на резервите за намаляване на броя на абортите по желание като 

крайно средство/изход за прекъсване на непланирана бременност, особено в млада възраст на момичетата и жените чрез информиране относно рисковете за 

тяхното репродуктивно здраве. 
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2.4. Превенция и лечение на инфекции на репродуктивните органи и ограничаване на риска от разпространение на ХИВ/СПИН в страната.  
2.4.1. Въвеждане на добри практики и стандарти в медицинските дейности, които са съобразени с директивите на Световната здравна организация и Съвета на 

Европа. 

2.4.1.1. Актуализиране на медицинските стандарти „Акушерство и 

гинекология“, “Педиатрия“, „Неонатология“ и др.  

 

МЗ : Работа по 

актуализиране на 

Медицинските 

стандарти 

„Акушерство и 

гинекология“, 

“Педиатрия“, 

„Неонатология“ и 

др.  

 

Актуализирани 

медицински 

стандарти 

Осигуряване на  

нормативни 

условия за 

гарантиране на 

достъпа до 

„базисни“ 

медицински 

услуги на 

населението 

при 

гарантиране на 

тяхното  

качество. 

Национално 

ниво 

2.4.2. Задържане на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН в страната чрез изграждане на капацитет за превенция на ХИВ/СПИН в здравния и 

социалния сектор. 

2.4.2.1. Изпълнение на националната програма за превенция и 

контрол на ХИВ и СПИН - 2008-2015. 

 

МЗ Държавен бюджет и 

външно 

финансиране от 

Глобалния фонд за 

борба срещу СПИН, 

туберкулоза и 

малария 

 

Обучения на 

специалисти за 

превенция и 

контрол 

 

Предоставяне на 

услуги 

 

Функциониране 

на кабинети и 

сектори за 

лечение 

 

 

Функциониране 

на центрове в 

общността 

 

Намаляване на  

заболеваемостт

а от ХИВ сред 

общото 

население – под 

1 %. 

 

Намаляване на  

заболеваемостт

а от ХИВ сред 

младите хора на 

възраст 15-24 г. 

– под 1 %. 

 

Брой 

функциониращ

и Кабинети за 

анонимно и 

Национално 

ниво 
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безплатно 

консултиране и 

изследване за 

СПИН 

 

Брой лица от 

уязвимите 

групи 

достигнати с 

нископрагови 

здравни и 

социални 

услуги  

 

Брой лица, 

получили 

консултиране и 

изследване за 

ХИВ и узнали 

резултата си 

 

 Брой ХИВ-

позитивни лица 

регистрирани за 

проследяване и 

обхванати с 

медицинско 

обслужване в 

секторите за 

лечение на 

пациенти с 

ХИВ/СПИН 

 

Брой пациенти 

с ХИВ/СПИН, 

които 

получават АРВ 

терапия. 
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2.4.3. Изграждане и функциониране на Национална система за второ поколение епидемиологичен надзор. 

      

2.4.4. Укрепване и промоция на услугите по доброволно консултиране и изследване. 

2.4.4.1. Прилагане на обучителни модули и реализиране на кампании 

сред различни възрастови групи по проблеми, свързани с 

репродуктивното здраве и превенция на сексуално-рисковото 

поведение. 

 

БЧК Бюджет на БЧК, 

дирекция “БМЧК”  

 

Обучителни 

модули и 

обучения; 

Информационни 

кампании; 

Подготовка на 

доброволци-

обучители; 

Прилагане на 

метод «връстници 

обучават 

връстници»; 

Подготовка на 

анкетни карти; 

Викторини и 

състезания. 

 

Превенция на 

репродуктивнит

е заболявания и 

сексуално-

рисково 

поведение; 

Подобряване на 

достъпа до 

здравна 

информация; 

Създаване на 

устойчиви 

връзки с 

училища; 

Подобряване на 

сътрудничество

то с други 

НПО; 

Отразяване на 

мероприятия и 

събития от 

медиите; 

Отразяване на 

събитията в 

интернет сайта 

на БЧК; 

Количествени 

индикатори за 

постигнати 

резултати; 

Брой обхванати 

лица. 

Национално 

ниво 

2.4.4.2. Разширяване на обхвата на програмите и провеждане на 

обучения на доброволци в сферата на репродуктивното здраве, 

превенцията на сексуално-рисковото поведение и полово 

предаваните инфекции. 

БЧК Бюджет на БЧК, 

дирекция “БМЧК”  

 

Обучения; 

Информационни 

кампании;  

Подготовка на  

Превенция на 

репродуктивнит

е заболявания и 

сексуално-

Национално 

ниво 
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 доброволци-

обучители по 

темата;  

Прилагане на 

метод «връстници 

обучават 

връстници»; 

Подготовка на 

анкетни карти; 

Ввикторини и 

състезания. 

 

рисково 

поведение и 

полово 

предавани 

инфекции; 

Подобряване на 

достъпа до 

здравна 

информация; 

Създаване на 

устойчиви 

връзки с 

училища; 

Подобряване на 

сътрудничество

то с други 

НПО; 

Отразяване на 

мероприятия и 

събития от 

медиите; 

Отразяване на 

събитията в 

интернет сайта 

на БЧК; 

Количествени 

индикатори за 

постигнати 

резултати; 

Брой обхванати 

лица. 

2.4.5. Превенция на ХИВ/СПИН и други полови инфекции сред рискови групи (интравенозни наркомани, представители на етническите общности, 

проституиращи, младите хора във и извън училище и други) – връзка с 2.4.2. 

2.4.5.1. Провеждане на информационни кампании за борба със 

стигмата върху хора, живеещи с HIV/СПИН. 

 

БЧК Бюджет на БЧК, 

дирекция “БМЧК”  

 

Обучения; 

Информационни 

кампании;  

Подготовка на  

доброволци-

обучители по 

Подобряване на 

достъпа до 

здравна 

информация; 

Създаване на 

устойчиви 

Национално 

ниво 
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темата;  

Прилагане на 

метод «връстници 

обучават 

връстници»; 

Подготовка на 

анкетни карти; 

Ввикторини и 

състезания. 

връзки с 

училища; 

Подобряване на 

сътрудничество

то с други 

НПО; 

Отразяване на 

мероприятия и 

събития от 

медиите; 

Отразяване на 

събитията в 

интернет сайта 

на БЧК; 

Количествени 

индикатори за 

постигнати 

резултати; 

Брой обхванати 

лица. 

2.4.6. Осигуряване на подходящи и достъпни лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН – връзка с 2.4.2. 

2.4.6.1. Популяризиране и промотиране на местата за тестване за 

HIV/СПИН и стимулиране на редовни профилактични прегледи. 

 

БЧК Бюджет на БЧК, 

дирекция “БМЧК”  

 

Обучения; 

Информационни 

кампании;  

Подготовка на  

доброволци-

обучители по 

темата;  

Прилагане на 

метод «връстници 

обучават 

връстници»; 

Подготовка на 

анкетни карти; 

Ввикторини и 

състезания. 

Подобряване на 

достъпа до 

здравна 

информация; 

Създаване на 

устойчиви 

връзки с 

училища; 

Подобряване на 

сътрудничество

то с други 

НПО; 

Отразяване на 

мероприятия и 

събития от 

медиите; 

Отразяване на 

събитията в 

Национално 

ниво 
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интернет сайта 

на БЧК; 

Количествени 

индикатори за 

постигнати 

резултати; 

Брой обхванати 

лица. 

Направление 3 – Подобряване на общата демографска информираност и сексуално-репродуктивна култура на населението. 
3.1. Повишаване на демографската информираност и сексуално-репродуктивна култура на населението 
3.1.1. Осигуряване подкрепа на семействата и увеличаване на родителския капацитет с цел по-широко ангажиране на родителите в подготовката на техните деца 

за сексуално партньорство, семеен живот и отговорно родителство. 

3.1.1.1. Подобряване информираността на населението за повишаване 

демографската култура. 

Център за 

демографски 

изследвания и 

обучение 

Предстои 

уточняване на 

субсидията  

Достъп до 

информация 

По-висок 

обхват на 

бенефициентите 

Национално 

ниво 

3.1.2. Въвеждане на специални образователни програми в задължителната степен на обучение за получаване на системни знания за интимния човешки свят. 

Въвеждане в средния курс на образователната система на обучения за повишаване на информираността на младите хора, консултиране по сексуално-

репродуктивно здраве и отговорно родителство.  

      

3.1.3. Системно присъствие на демографските проблеми, вкл. и въпроси, отнасящи се до сексуално-репродуктивната култура в програмите на отговорни 

електронни национални медии, ежедневния и периодичния печат. 

      

Направление 4 – Подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, 

детската и майчината смъртност. 
4.1. Подобряване на стандарта и качеството на живот. 
4.1.1. Изпълнение на Национална програма за профилактика на 

оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в Р България 2009-2014 г. 

МЗ Държавен бюджет 

1 397 555 лв. 

1. Силанизиране 

на първите 

постоянни молари 

на деца от 6 до 8 

г.;  

2. Проведени 

здравни беседи и 

кръгли маси за 

повишаване 

нивото на 

информираност за 

оралните 

1. Подобрено 

дентално здраве 

на децата. 

2. Подобрена 

информираност 

на различни 

целеви групи от 

населението за 

профилактика 

на оралните 

заболявания . 

3. Изготвено и 

Национално и 

регионално 

ниво 
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заболявания. 

3. Издадени 

здравно 

информационни 

материали. 

4. Разработено и 

издадено 

методическо 

ръководство за 

поставянето на 

силанти. 

разпространено 

методическо 

ръководство. 

4.1.2. Подобряване на стандарта и качеството на живот на физически 

здрави лица. 

НЗОК 3 601 СИМП 

8 502 - МДД 

Профилактични 

прегледи на ЗОЛ 

(здравноосигурен

и лица) над 18-

годишна възраст 

от рискови групи, 

дейности, 

извършвани от 

изпълнители на 

СИМП. 

Подобряване на 

достъпа и 

здравния статус 

Национално 

ниво 

4.1.3. Противодействие на престъпността, опазване на обществения 

ред и превенция. 

МВР, ГДНП, 

СДВР и ОДМВР в 

страната 

: :  Противодейств

ие на битовата 

престъпност, 

обезпечаване  

на сигурността  

в курортните 

комплекси, 

обезпечаване на 

обществения 

ред по време на 

изборите за 

Европарламент. 

Национално 

ниво 

4.1.4. Ограничаване възникването и разпространението на заразни 

болести чрез ваксинопрофилактика и надзор на заразните болести. 

 

МЗ, РЗИ Държавен бюджет 1. Осигурени и 

разпределени 

ваксини за 

извършване на 

планови 

имунизации и 

Постигане и 

поддържане на 

имунизационен 

обхват при 95% 

от подлежащите 

на основни 

Национално и 

регионално 

ниво 
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реимунизации по 

Имунизационния 

календар на 

България. 

2. Недопускане 

възникването и 

разпространени-

ето на епидемии 

от ваксино-

предотвратими 

заразни болести. 

планови 

имунизации 

деца и 75% 

обхват при 

подлежащите 

на 

реимунизации 

лица над 18 

годишна 

възраст. 

4.1.5. На лица след претърпяно заболяване или хирургическа 

интервенция, както и палиативни грижи и грижа за лица във 

вегетативно състояние. 

НЗОК 9 297 93 СИМП 

36 217 585 БМП 

8 400 –КП 305 

753 72 – КП 297 

 

Физиотерапия в 

извънболничната 

и болничната 

помощ - 

палиативни 

грижи за 

онкологично 

болни, в 

състояние на 

будна кома и др. 

Подобряване на 

достъпа и 

здравния статус 

Национално 

ниво 

4.1.6. Кампания ”Спортът е по-добрия начин децата да пораснат”. 

 

МВР, ГДНП, 

СДВР и ОДМВР в 

страната 

 : : Разработване и 

реализиране на  

програма за 

превенция на 

престъпленията 

и 

правонарушени

ята, извършвани 

от 

подрастващите 

под мотото 

”Спортът е по-

добрият начин 

децата  да 

пораснат ” и 

“Родители, Вие 

можете да 

повлияете – 

Национално 

ниво 
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научете децата 

да спортуват”. 

В рамките на 

кампанията се 

организират 

дейности и се 

популяризира 

физическото 

възпитание и 

спорта като 

добра практика 

за възпитателно 

въздействие 

върху 

обществото. 

Отговорни 

административн

и структури  са 

ГДНП, СДВР и 

ОДМВР в 

страната.  

4.1.7. Проект на Национална програма за ограничаване на 

остеопорозата и последствията от нея в Р България 2014-2019 г. 

МЗ :  Изготвен проект 

на  Национална 

програма за 

ограничаване на 

остеопорозата и 

последствията от 

нея в Р България 

2014-2019 

Приета 

Национална 

програма за 

ограничаване на 

остеопорозата и 

последствията 

от нея в Р 

България 2014-

2019 

Национално 

ниво 

4.1.8. Осигуряване на качествен и достоен живот на пациентите със 

заболявания. 

НЗОК 18 000 000 лв. Медицински 

изделия, 

предназначени за 

заболявания, 

включени в 

списъка по 

наредбата,  съгл. 

чл.45, ал.3 от ЗЗО 

– тест-ленти, 

Подобряване на 

достъпа и 

здравния статус 

Национално 

ниво 
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глюкомери, 

стоми, превръзки 

за т.нар. 

„пеперудени 

деца“. 

4.1.9. Изпълнение на Национална програма за превенция и контрол 

на туберкулоза (2012-2015 г.). 

МЗ Държавен бюджен 

 

Външно 

финансиране от 

Глобалния фонд за 

борба срещу СПИН, 

туберкулоза и 

малария. 

 

Провеждане на  

кампании „Дни на 

отворените 

врати” в 

лечебните 

заведения по 

туберкулоза; 

 

Функциониращи 

сектори за 

лечение на 

пациентите с 

мултирезистентна 

туберкулоза; 

 

Функциониращи 

регионални 

лечебни 

заведения, които 

отговарят за 

превенция, 

диагностика, 

лечение и 

контрол на 

туберкулозата; 

 

Футкциониращи 

лаборатории в 

страната, за които 

се осигуряват 

диагностикуми и 

консумативи по 

националната 

програма. 

Намаляване на 

заболеваемостт

а от 

туберкулоза 

през 2014 г. на 

27 на 100 000 

население; 

 

Задържане на 

относителния 

дял на успешно 

лекуваните 

новооткрити 

случаи с 

белодробна 

туберкулоза с 

микроскопско 

и/или 

културелно 

изследване над 

85 %; 
 

Брой обхванати 

контактни лица 

с 

химиопрофилак

тика; 

 

Брой лица от 

групите във 

висок риск 

обхванати със 

скрининг за 

риска от 

Национално 

ниво 
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Обучение на 

специалисти 

 

туберкулоза; 

 

Брой и процент 

лица от групите 

във висок риск 

обхванати със 

скрининг за 

риска от 

туберкулоза, 

които 

получават 

медицински 

преглед чрез 

микроскопско 

изследване, 

рентгенологиче

н преглед и 

туберкулинов 

кожен тест. 
4.1.10. Изпълнение на програма ”Намаляване търсенето на 

наркотици”. 

МЗ 

Дирекция 

”ЛПМИНВ”, 

отдел ”НВ” 

Средства по 

Националната 

стратегия за борба с 

наркотиците (2014-

2018г.) 

1. Провеждане на 

VII-ма 

Национална 

конференция по 

превенция на 

употребата на 

наркотици 

 

2. Разширяване 

на мрежата от 

програми за 

лечение и психо-

социална 

рехабилитация на 

зависими от 

наркотични 

вещества 

1. Повишаване 

на здравната 

информираност 

на обществото – 

брой проведени 

медийни 

кампании 

2. Обучения и 

тренинги на 

лица, работещи 

в областта на 

превенцията на 

употребата на 

наркотични 

вещества 

3. Реализирани 

превантивни 

прог-рами 

4. Обхванати 

лица в лечебни 

Национално и 

местно ниво 
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и 

психосоциални 

програми 

5. 

Функциониращ

и програми за 

лечение и 

психосоциална 

рехабилитация. 

4.2. Ускоряване на повишаването на средната продължителност на живота и на продължителността на живота в добро здраве . 
4.2.1. Диспансерно наблюдение в извънболничната и в болничната 

помощ. 

НЗОК  

32 638 525 лв. 

ПИМП 

 

 

 

 

 

 

1 209 888 лв. 

 

8 647413 лв. 

 

20 935 608 лв. МДД 

 

 

 

941 024 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 000 лв. 

Прегледи по 

диспансерно 

наблюдение на 

здравноосигурени 

лица с едно или 

повече 

заболявания по 

Наредба 40 и № 

39 

- от изпълнители 

на ПИМП; 

- от изпълнители 

на СИМП; 

- изследвания по 

повод 

диспансерно 

наблюдение; 

- Комплексно-

диспансерно 

(амбулаторно) 

наблюдение на 

лица с психични 

и кожно-

венерически 

заболявания; 

- диспансерно 

наблюдение на 

пациенти със 

злокачествени 

Подобряване на 

достъпа и 

здравния статус 

Национално 

ниво 
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заболявания, 

осъществявано от 

изпълнители на 

БМП. 

4.2.2. Поставяне на медицински изделия в условията на болнична 

помощ. 

НЗОК 64 000 000 лв. Медицински 

изделия 

(импланти), които 

се имплантират в 

пациента по 

време на 

болничния 

престой. 

Подобряване на 

достъпа и 

здравния статус 

Национално 

ниво 

4.3. Намаляване на общата смъртност 
4.3.1. Подобряване на лечебно-диагностичното и разширяване на профилактично-превантивното здравно медицинско обслужване на населението. Акцентиране 

върху дейностите по промоцията и профилактиката. 

4.3.1.1. Профилактични прегледи и изследвания на здравно осигурени 

лица над 18 годишна възраст. 

НЗОК 

МЗ 

 

21 336 300 лв. 

ПИМП 

 

 

 

 

 

 
10 262 331 лв. МДД 

 

 

 

1 100 700  лв. 

ПИМП 

 

НЗОК заплаща  

- за 

профилактични 

прегледи  на ЗОЛ 

над 18-годишна 

възраст, 

извършвани от 

изпълнители на 

ПИМП; 

- изследвания  по 

повод 

профилактични 

прегледи; 

- за поставяне на 

имунизации на 

ЗОЛ над18-

годишна възраст, 

от изпълнители 

на ПИМП. 

Подобряване на 

достъпа и 

здравния статус 

Национално 

ниво 

4.3.2. Предприемане на действия за осигуряване на “мобилна” медицинска помощ за населението в отдалечени райони и за специфични групи. 
4.3.2.1. Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, 

принадлежащи към етническите малцинства.  

МЗ, РЗИ Държавен бюджет Профилактични 

прегледи на 

здравно 

неосигурени лица 

Повишен 

обхват с 

профилактични 

прегледи. 

Национално и 

регионално 

ниво 
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от ромски 

произход и на 

лица със 

затруднен достъп 

до лечебни 

заведения с 

мобилни 

кабинети. 

 

4.3.3. Преодоляване и преустановяване на негативните тенденции за здравето на лицата в неравностойно положение. 

4.3.3.1. Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, 

принадлежащи към етническите малцинства. 

МЗ, РЗИ Държавен бюджет 

23 000 лв. 

1. Обучителни 

мероприятия; 

2. Разяснителни   

кампании. 

 

1. Повишена 

здравната 

култура 

2. Подобрен 

здравен статус 

Национално и 

регионално 

ниво 

4.3.4. Подобряване на лекарствената политика и достъпа до лекарства, медицински изделия, медицински услуги. 

4.3.4.1. Разработване на Концепция за лекарствената политика. МЗ 

Дирекция 

”ЛПМИНВ”, 

отдел ”ЛПМИ” 

: 1.Финализиране 

на Концепция за 

лекарствената 

политика 

2. Контрол в 

ценообразуванет

о на лекарствени 

продукти 

1. Ясни правила 

за участниците 

на 

фармацевтични

я пазар-приета 

Концепция от 

МС 

2. Брой 

лекарствени 

продукти, 

включени в ПЛС 

с намалени цени 

Национално 

ниво 

4.3.4.2. Заплащане на лекарства. 

 

НЗОК 527 000 000 лв. 

 

 

 

-  

-  

-  

 

 

-  

- 145 000 000 лв. 

- НЗОК заплаща 

изцяло или 

частично за 

лекарствени 

продукти за 

домашно лечение 

и диетични храни 

за специални 

медицински цели; 

 

- НЗОК заплаща 

лекарствена 

Подобряване на 

достъпа и 

здравния статус 

Национално 

ниво 
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терапия при 

злокачествени 

заболявания. 

4.3.4.3. Създаване на електронна база данни на медицинските 

изделия, заплащани с обществени средства. 

МТСП-ЕФМПП ОП”РЧР” 

99 768,12 лв.  
Брой обучени 

служители, които 

ще осъществяват 

контролни 

функции по 

отношение на 

съдържанието на 

електронната база 

данни на 

медицинските 

изделия – 30 
 

Работеща 

национална 

идентификационн

а система за 

медицинските 

изделия, 

заплащани с 

обществени 

средства 

Дял на лицата, 

успешно 

завършили 

обучението – 

най-малко 90 % 

Национално 

ниво 

4.3.4.4. Повишаване професионалната квалификация чрез въвеждане 

на добри клинични практики в системата на спешната медицинска 

помощ. 

МТСП-ЕФМПП ОП”РЧР” 

2 673 106,74 лв. 

- анализ на 

потребностите от 

обучение  

 

- база данни на 

персонала в 

спешната 

медицинска 

помощ и неговата 

квалификация  

 

- база данни за 

преподаватели в 

областта на 

спешната 

Дял на лицата, 

успешно 

завършили 

обучение – 90% 

Национално 

ниво 
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медицина 

медицински 

стандарт по 

спешна медицина  

 

- протоколи за 

клинично 

поведение в 

спешната 

медицина  

 

- програма за 

обучение, 

осигуряваща 

надграждащи 

знания и умения 

на целия 

медицински 

персонал в 

сферата на 

спешната 

медицинска 

помощ 

 

- електронна 

страница за 

надграждащо 

обучение по 

спешна медицина  

 

- хардуер и 

софтуер за 

надграждащо 

обучение и 

манекени за 

обучение в 28 

центрове за 

спешна 

медицинска 
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помощ 

 

- медицински и 

немедицински 

персонал, лекари 

и медицински 

специалисти 

включени в 

обучение – 7 040. 

4.3.4.5. Национална информационна система по трансфузионна 

хематология. 

МТСП-ЕФМПП ОП „РЧР” 

355 868,20 лв. 

Разработена и 

внедрена 

Национална 

информационна 

система по 
трансфузионна 

хематология 

 

Брой лица, 

включени в 

обучение – най-

малко 150 

Дял на лицата, 

успешно 

завършили 

обучението – 

100 % 

Национално 

ниво 

4.3.5. Разработване на Национална програма за здравословен живот на нацията. 

      

4.4. Намаляване на майчината и детската смъртност.  
4.4.1. Откриване на женски и детски консултации, нормативно и финансово обезпечаване на разширяването на функциите и обхвата и въвеждането на 

задължително безплатно наблюдение на бременни жени, кърмачки и новородени. 
4.4.1.1. Профилактични прегледи на лица от 0 до 18 г., изследвания   

и имунизации. 

НЗОК 

МЗ 

 

Бюджет на НЗОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 453 475 ПИМП 

 

 

 

Виж и 2.1.1.2. – 

плащания от 

НЗОК по 

програма 

„Майчино 

здравеопазване“. 

НЗОК заплаща: 

 - профилактични 

прегледи на лица 

от 0 до 18-

годишна възраст 

по програма 

„Детско 

Подобряване на 

достъпа и 

здравния статус 

Национално 

ниво 
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332 766 СИМП 

 

 

2 267 954 МДД 

 

 

 

 

 

 

4 629 555 ПИМП 

здравеопазване“; 

- изпълнявана от 

ПИМП; 

 

- изпълнявана от 

СИМП; 

 

изследвания, 

назначавани по 

повод дейностите 

по програма 

„Детско 

здравеопазване“ 

 

- Поставяне на 

имунизации на 

деца от 0-18г.(в 

т.ч. Манту), 

извършвани от 

изпълнители на 

ПИМП. 

С дейностите, 

заложени в 

програмите „ДЗ“ 

и „МЗ“, чрез 

изпълнителите на 

ПИМП и СИМП, 

е осигурена 

медицинска 

помощ, 

гарантирана от 

бюджета на 

НЗОК. 

Посредством 

заплащане с 

трансферни 

средства от 

Министерството 

на 
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здравеопазването 

за акушерска 

помощ за 

здравнонеосигуре

ни жени 

(раждане) и 

извършването на 

профилактичен 

преглед и 

изследвания на 

здравнонеосигуре

ни бременни, се 

гарантира 

минимума от 

здравни грижи за 

здравнонеосигуре

ните жени. 

4.4.2. Въвеждане на мерки за осигуряване на достъп до качествени медицински услуги на живеещите в селата бременни жени, млади  майки и деца.  

4.4.2.1. Подкрепа за изпълнителите на медицинска помощ, работещи 

в населени места с неблагоприятни условия. 

МЗ : Определяне на 

населени места с 

неблагоприятни 

условия и 

осигуряване на 

допълнително 

възнаграждение 

на изпълнители 

на медицинска 

помощ, работещи 

в тях. 

1. Брой 

населени места 

с 

неблагоприятни 

условия с 

определено 

допълнително 

заплащане 

2. Брой 

населени места 

с 

неблагоприятни 

условия, с 

изпълнител на 

медицинска 

помощ. 

Подобрен 

достъп до 

здравна помощ 

за бременни, 

родилки и деца 

В селата 
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от малките 

населени места 

до здравна 

помощ 

4.4.2.2. Регламентирана възможност дейностите по програма „ДЗ“ и 

„МЗ“ да се изпълняват не само от специалист, но и от изпълнител на 

ПИМП. 

 

НЗОК : Регламентирана 

възможност 

дейностите по 

програма „ДЗ“ и 

„МЗ“ да се 

изпълняват не 

само от 

специалист, но и 

от изпълнител на 

ПИМП.  

Подобряване на 

достъпа до 

медицински 

услуги и 

здравния статус 

Национално 

ниво 

4.5. Намаляване на преждевременната смъртност, особено на тази сред мъжете 
4.5.1. Национална програма за превенция на хроничните незаразни 

болести 2014-2020 г. (НППХНБ), приета с Решение № 538 от МС на 

12.09.2013 г. 

МЗ, НЦОЗА, РЗИ Държавен бюджет Проведени 

кампании и 

обучителни 

мероприятия за 

превенция на 

рисковите 

фактори; ранна 

диагностика на 

сърдечно-

съдовите 

заболявания. 

Подобрена 

информираност  

за основните 

рискови за 

здравето 

фактори; ранна 

диагностика на 

сърдечно-

съдовите 

заболявания. 

 

Национално и 

регионално 

ниво 

4.5.2. Ограничаване на пътно -транспортния травматизъм. 

 

МВР, ГДНП, 

СДВР и ОДМВР в 

страната 

: : Провеждане на 

превантивни 

кампании за 

спазване на 

Закона за 

движение по 

пътищата, 

постигане на 

трайна 

тенденция за 

намаляване на 

загиналите и 

Национално 

ниво 
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ранените по 

пътищата, 

намаляване на 

общата и 

преждевременн

а смъртност, 

намаляване на 

трайна 

инвалидизация. 
4.6. Намаляване на общата заболеваемост и превенция на социално значими болести, вкл. болести на сърцето и кръвоносната система, онкологични заболявания, 

заболявания водещи до трайна инвалидизация и др. 
4.6.1. Създаване на условия и целеви програми за намаляване на социално значимите болести, очертали се като основни причини за преждевременна смъртност. 
4.6.1.1. Национална програма за превенция на хроничните незаразни 

болести 2014-2020 г. (НППХНБ), приета с Решение № 538 от МС на 

12.09.2013 г. 

МЗ, НЦОЗА, РЗИ Държавен бюджет 

260 000 лв. 

1. Проведени 

кампании; 

2. Проведени 

обучителни 

мероприятия 

(курсове, 

семинари, 

лекции, беседи, 

видеопокази); 

3. Издадени 

здравно 

информационни 

материали. 

4. Провеждане на 

начално 

изследване за 

честотата и 

разпространение- 

то на факторите 

на риска и на 

основните ХНБ. 

1. Подобрена 

информираност 

на населението 

за основните 

рискови за 

здравето 

фактори. 

 

 

 

 

 

 

2. Данни  за 

честотата и 

разпространени

ето на 

факторите на 

риска и на 

основните ХНБ.  

Национално и 

регионално 

ниво 

4.6.2. Провеждане на обучения на различни групи от населението по оказване на първа долекарска помощ (кандидат водачи на МПС, служители във фирми и 

ведомства, пътни полицаи, парамедици). 

4.6.2.1. Провеждане на обучения за оказване на първа долекарска 

помощ. 

БЧК Бюджет на БЧК Проведени 

обучения 

Разработени 

обучителни 

Повишаване 

обхвата на 

обучените за 

оказване на 

Национално 

ниво 
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материали  

. 

 

първа 

долекарска 

помощ; 

Намаляване 

жертвите от 

пътно 

транспортни 

произшествия. 

4.7. Инвестиране във високи технологии в сферата на здравеопазването за гарантиране на по-висока ефективност и ефикасност на здравните грижи 
4.7.1. В извънболничната медицинска помощ НЗОК Бюджет на НЗОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 657 753 лв. 

 

 

 

 

7 657 636 лв. ЯМР 

 

 

Все по-широко 

става 

използването в 

диагностиката на 

високо-

специализираните 

изследвания в 

извънболничната 

медицинска 

помощ.  

Високоспециализ

ирани  дейности в 

извънболничната 

помощ. 

 

Най-

скъпоструващото 

изследване в 

извънболничната 

помощ е ядрено-

магнитният 

резонанс. 

Подобряване на 

достъпа и 

здравния статус 

Национално 

ниво 

4.7.2. В болничната медицинска помощ НЗОК 9 000 000 лв. Високо 

специализирана 

диагностика 

РЕТ/СТ и за 

роботизирана 

лапароскопска 

хирургия. 

 

Подобряване на 

достъпа и 

здравния статус 

Национално 

ниво 
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4.7.3. Разработване на научно-приложен проект: Икономическа 

оценка на влиянието на здравните технологии върху (квази) пазара на 

здравните услуги в България в периода на реформа 

Институт за 

икономически 

изследвания при 

БАН 

Бюджетна субсидия 

на БАН 

Изследване на 

пазара на 

здравните услуги 

в България 

Оценка и 

определяне на 

влиянието на 

инвестициите 

при нови 

здравни 

технологии 

върху системата 

на 

здравеопазванет

о и здравните 

услуги в 

България;   

върху „квази” 

пазара на 

здравните 

услуги в 

България в 

периода на 

реформи. 

Определяне на 

влиянието на 

инвестициите 

при нови 

здравни 

технологии 

върху системата 

на 

здравеопазване 

и обема на 

здравните 

услуги в 

България. 

Национално 

ниво 

 

4.8. Подобряване на контрола по отношение на трудовото законодателството, условията на труд и в областта на заетостта. 
4.8.1. Прилагане на по-ефективен контрол на спазването на трудовото законодателство и в областта на заетостта, както и за по-пълното прилагане на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. 

4.8.1.1. Извършване на проверки за спазване на трудовото 

законодателство по отношение на здравословни и безопасни условия 

на труд. 

ИА „ГИТ” В рамките на 

утвърдения бюджет 

Брой извършени 

проверки;  

Брой проверени 

Повишаване на 

ефективността 

на контрола за 

Национално 

ниво 
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предприятия. спазване на 

трудовото 

законодателств

о и в областта 

на заетостта, 

както и за по-

пълното 

прилагане на 

изискванията за 

здравословни и 

безопасни 

условия на труд 

4.8.1.2. Подобряване на контрола на спазването на трудовото 

законодателство по отношение на здравословни и безопасни условия 

на труд. 

МТСП-ЕФМПП ОПРЧР 

1 647 889 лв.  
- Наети 110 

асистенти в 

инспекционната 

дейност; 

 

- Брой лица, 

включени в 

обучение – 570; 

Дял на лицата, 

успешно 

завършили 

обучение- 100% 

 

Брой проверки 

– увеличение с 

15 % в 

сравнение с 

2010 г.;  

 

Брой 

предприятия, в 

които са 

извършени 

проверки за 

първи път – 

увеличение с 10 

% в сравнение с 

2010 г.; 

Национално 

ниво 

4.8.1.3. Повишаване ефективността на контролната дейност на 

изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. 

МТСП-ЕФМПП ОП „РЧР” 

4 442 552 лв. 

- Обучени най-

малко 40 

служители на ИА 

„ГИТ” за 

обучаващи. 

- Най-малко 400 

служители на ИА 

Дял на лицата, 

успешно 

завършили 

обучения – най-

малко 90% 

Национално 

ниво 
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ГИТ, включени в 

базово обучение 

по системата за 

управление на 

качеството на 

контролната 

дейност. 

- Най-малко 400 

служители на ИА 

ГИТ, включени в 

последващо 

обучение по 

системата за 

управление на 

качеството на 

контролната 

дейност. 

- Най-малко 400 

служители на ИА 

ГИТ, включени в 

специализирани 

обучения с 

тематична 

насоченост и по 

целеви групи (по 

две обучения на 

служител). 

- Разработена и 

внедрена 

информационна 

система на ИА 

„ГИТ”. 

- Най-малко 400 

служители на ИА 

ГИТ, включени в 

обучения за 

работа с 

информационната 

система. 
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- Най-малко 400 

служители на ИА 

ГИТ, включени в 

обучения за 

управление на 

информационната 

сигурност. 

- 29 точки на 

обслужване с 

въведени нови 

практики и други 

инициативи за 

институционално 

изграждане (100% 

от структурата на 

ИА „ГИТ”). 
4.8.1.4. Подкрепа за институционалното изграждане на институции 

на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването. 

МТСП – ЕФМПП  ОП”РЧР” 

2 043 217,78 лв. 

- брой точки на 

обслужване с 

въведени нови 

практики и други 

инициативи за 

институционално 

изграждане – 

минимум 10 - 

брой лица, 

включени в 

обучение на тема 

„Въведение в 

държавната 

администрация”– 

460 - брой лица, 

включени в стаж 

– 460 

- дял на лицата, 

успешно 

завършили 

обучение – 

минимум 90%  

 

- дял на лицата, 

успешно 

преминали 9-

месечен стаж – 

минимум 90% 

Национално 

ниво 

4.8.1.5. Извършване на оценка на ефекта на активните политики на 

пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет. 

МТСП – ЕФМПП ОП”РЧР” 

322 194,00 лв. 

- Извършени 

оценки на ефекта 

на активната 

политика на 

пазара на труда, 

финансирани със 

Дял на лицата, 

успешно 

завършили 

обучение – 90% 

Национално 

ниво 
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средства от 

държавния 

бюджет – 3 

 

- Брой лица, 

включени в 

обучение – 200 

4.9. Подобряване на чистота на природната (земя, вода, въздух) и околна среда. 

4.9.1. Обезопасяване на опасни за здравето източници на замърсяване – сметища, производства, отпадни и отходни води и др. 

4.9.1.1. Изграждане на регионални съоръжения за екологосъобразно 

третиране и обезвреждане на отпадъците. 

МОСВ Източник на 

финансиране: 

Оперативна 

програма „Околна 

среда 2007-2013 г.“ 

ЕФРР (85%); 

Национално 

съфинансиране 

(15%). 

 

Размер на 

финансовите 

средства (прогноза 

за 2014 г.): 

315 834 135.63 лв. 

Бр. сключени 

договори за 

изграждане на 

екологична 

инфраструктура 

(регионални депа 

и/или инсталации 

за третиране на 

отпадъци) и/или 

бр. новоизградени 

регионални депа 

за отпадъци / 

инсталации за 

екологосъобразно 

третиране и 

обезвреждане на 

отпадъците и/или 

бр. разширения/ 

реконструкции на 

съществуващи 

регионални депа 

за отпадъци. 

Население (бр. 

жители), 

обхванато от 

мярката 

Национално 

ниво 

4.9.1.2. Закриване и рекултивация на съществуващи депа/ 

съоръжения за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията 

на действащите нормативни актове. 

МОСВ Източник на 

финансиране: 

Оперативна 

програма „Околна 

среда 2007-2013 г.“ 

ЕФРР (85%); 

Национално 

съфинансиране 

Брой закрити / 

рекултивирани  

депа/ съоръжения 

за битови 

отпадъци, които 

не отговарят на 

изискванията на 

действащите 

Брой закрити / 

рекултивирани 

депа/ 

съоръжения за 

битови 

отпадъци. 

Национално 

ниво 
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(15%). 

 

Размер на 

финансовите 

средства (прогноза 

за 2014 г.): 

22 259 013,91 лв. 

нормативни 

актове. 

4.9.1.3. Изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване 

на ВиК мрежи. 

МОСВ Източник на 

финансиране: 

Оперативна 

програма „Околна 

среда 2007-2013 г.“ 

КФ (80%); 

Национално 

съфинансиране 

(20%). 

 

Размер на 

финансовите 

средства (прогноза 

за 2014 г.): 

1 045 793 301,76 лв.  

Бр. сключени 

договори за 

изграждане на 

екологична 

инфраструктура 

(ВиК мрежи) 

и/или бр. 

новоизградени/ 

реконструирани 

пречиствателни 

станции за 

отпадъчни води 

и/или дължина на 

изградена 

линейна ВиК 

инфраструктура 

(км). 

Население (бр. 

жители), 

обхванато от 

мярката. 

Национално 

ниво 

4.9.1.4. Извършване на текуща оценка на качеството на атмосферния 

въздух. 

МОСВ Източник на 

финансиране: 

Оперативна 

програма „Околна 

среда 2007-2013 г.“ 

КФ (80%); 

Национално 

съфинансиране 

(20%). 

Размер на 

финансовите 

средства (прогноза 

за 2014 г.): 

146 656 052,47 лв. 

Осъществяване на 

ежедневен 

контрол върху 

качеството на 

атмосферния 

въздух. 

Бр. извършени 

контролни 

проверки с цел 

предприемане 

на мерки за 

свеждане 

концентрациите 

на 

замърсителите 

на въздуха в 

населените 

места до 

безопасни за 

здравето нива. 

Национално 

ниво 

4.9.1.5. Проект на Национална програма за действие по околна среда МЗ : Изготвен проект Приета Национално и 
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и здраве 2015-2020 г. на  Национална 

програма за 

действие по 

околна среда и 

здраве 2015-2020 

г. 

Национална 

програма за 

действие по 

околна среда и 

здраве 2015-

2020 г. 

регионално 

ниво 

4.10. Подобряване на качеството и чистотата на храните. 

4.10.1. Завишаване на контрола и санкциите върху производството на некачествени и вредни за здравето храни и суровини . 

4.10.1.1. Поддържане на система за контрол и регистри. МЗХ  

Българска агенция 

по безопасност на 

храните 

Административни 

разходи 

1. подържане на 

система за 

контрол, основана 

на определени 

принципи – 

степен на риска, 

гъвкавост, 

пропорционалнос

т и др.; 

 

2. поддържане на 

регистър на 

обектите за 

добив, 

производство, 

съхранение и 

търговия на едро 

и дребно с храни, 

материали и 

предмети за 

контакт с храни и 

обекти за 

обществено 

хранене.; 

 

3. провеждане на 

ефективен 

контрол с цел 

проверка за 

спазване на 

изискванията на 

Поддържат се: 

 -регистър на 

удостоверения 

за съответствие 

с качествените 

характеристики 

на млечните 

продукти по 

БДС за 

българско 

кисело мляко, 

българско 

сирене и 

български 

кашкавал ;  

 

 

-регистър на 

издадените 

разрешения за 

пускане на 

пазара на ГМО 

като продукт 

или съставка на 

продукт  

 

Европейски 

регистри 

Национално 

ниво 

http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba_%d0%bd%d0%b0_%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d0%bd%d0%b8_%d0%be%d1%80%d0%b3/Register_GMO_2.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba_%d0%bd%d0%b0_%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d0%bd%d0%b8_%d0%be%d1%80%d0%b3/Register_GMO_2.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba_%d0%bd%d0%b0_%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d0%bd%d0%b8_%d0%be%d1%80%d0%b3/Register_GMO_1.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba_%d0%bd%d0%b0_%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d0%bd%d0%b8_%d0%be%d1%80%d0%b3/Register_GMO_1.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba_%d0%bd%d0%b0_%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d0%bd%d0%b8_%d0%be%d1%80%d0%b3/Register_GMO_1.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba_%d0%bd%d0%b0_%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d0%bd%d0%b8_%d0%be%d1%80%d0%b3/Register_GMO_1.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba_%d0%bd%d0%b0_%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d0%bd%d0%b8_%d0%be%d1%80%d0%b3/Register_GMO_1.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba_%d0%bd%d0%b0_%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d0%bd%d0%b8_%d0%be%d1%80%d0%b3/Register_GMO_1.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba_%d0%bd%d0%b0_%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d0%bd%d0%b8_%d0%be%d1%80%d0%b3/Register_GMO_1.sflb.ashx
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действащото 

законодателство 

за осигуряване на 

безопасност на 

храните по цялата 

хранителна 

верига; 

 

4. предпазване на 

потребителите от 

измами, заблуди 

и незаконни 

практики с храни 

и фуражи; 

 

5. контрол върху 

храни съдържащи  

генетично 

модифицирани 

организми (ГМО) 

или произведени 

от ГМО. 

 
-  регистри на 

одобрените 

предприятия в 

държавите-

членки 
 
-предприятия за 

храни: 

 

-регистри на 

одобрените 

предприятия от 

трети страни за 

внос в ЕС   

4.10.1.2. Поддържане на високи стандарти за качеството на храни и 

напитки. 

МЗХ 

 

Дирекция 

„Здравеопазване на 

животните и 

безопасност на 

храните”към МЗХ 

 

Българска агенция 

по безопасност на 

храните 

Административни 

разходи 

1. актуализиране, 

усъвършенстване 

и разработване на 

нормативни 

актове в областта 

на качеството и 

безопасността на 

храните; 

 

2. изготвяне на 

годишна 

програма за 

извършване на 

проверки  и 

вземане на проби 

за установяване 

на съответствието 

Поддържане на 

високи 

стандарти за 

качеството на 

храни и 

напитки. 

Национално 

ниво 

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm
https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerCountry_en.htm
https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerCountry_en.htm
https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerCountry_en.htm
https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerCountry_en.htm
https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerCountry_en.htm
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с качествените 

характеристики 

на 

произвежданите 

продукти, 

съгласно 

изискванията на 

национални 

стандарти и/или 

стандарти 

разработени от 

браншови 

организации  и 

стандарти 

одобрени от 

компетентния 

орган; 

 

3. контрол върху 

генетично 

модифицирани 

храни, контрол на 

пускането на 

пазара, 

проследяването и 

етикетирането на 

храни които 

съдържат или са 

произведени от 

ГМО. 

4.10.1.3. Функциониране на национална и компетентни контактни 

точки по системата за бързо съобщаване за храни и фуражи RASFF 

МЗХ 

 

Дирекция 

„Здравеопазване на 

животните и 

безопасност на 

храните”към МЗХ 

 

Българска агенция 

Административни 

разходи 

Изготвяне на 

входящи и 

изходящи 

нотификации по 

RASFF. 

Системата 

осигурява бърз 

обмен на 

информация за 

рисковете, 

произтичащи от 

храни или 

фуражи, и за 

мерките, които 

Национално и 

международно 

ниво 
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по безопасност на 

храните 

 

 

 

са взети или 

предстои да 

бъдат взети, за 

овладяване на 

тези рискове. 

Експерти от 

дирекция 

„Здравеопазван

е на животните 

и безопасност 

на храните“ в 

Министерствот

о на 

земеделието и 

храните 

изпълняват 

функциите на 

Националното 

звено за контакт 

на Република 

България по 

RASFF.   

 

Направление 5 – Разработване на адекватна миграционна (външна и вътрешна) и имиграционна политика. 
5.1. Усъвършенстване на отчитането на вътрешната и външната миграция 
5.1.1. Разработване на научно-приложен проект: „Българската 

диаспора в Западна Европа: трансгранична мобилност, национална 

идентичност и развитие”. 

Институт за 

икономически 

изследвания при 

БАН 

НФ „Научни 

изследвания” 

Провеждане на 

емпирични 

проучвания в 

България - за 

потенциална 

емиграция и 

завръщащи се 

емигранти,  и в 

Испания и 

Германия – на 

българската 

диаспора. 

Изследване и 

сравнение на 

нагласите и 

намеренията на 

потенциалните 

и завърналите 

се емигранти в 

България с 

трайно 

установилите се 

български 

граждани в 

Испания и 

Германия.  

Национално 

ниво: 
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Изследване на 

профили на 

потенциалните 

и завърналите 

се емигранти и 

на българските 

граждани в 

Испания и в 

Германия. 

Идентифициран

е на 

емиграционни 

нагласи, на 

демографския и 

социално-

икономическия 

профили на 

потенциални и 

завърнали се 

емигранти и на 

български 

граждани в 

Испания и 

Германия 

5.1.2. Динамика на селската депопулация в България след 1944 г. ИИНЧ при БАН 

 

Бюджетна субсидия 

на БАН 

Анализ на 

депопулацията 

сред селското 

население. 

Изготвяне на 

препоръки за 

повишаване 

ефективността 

на политиката 

по миграциите. 

Национално 

ниво 

5.2. Развитие на имиграционна политика за привличане на българи, живеещи в чужбина 
5.2.1. Удостоверяване на  български произход. ДАБЧ Бюджет ДАБЧ 

 

Удостоверяване 

на  български 

произход 

15 000 – 17 000 

издадени 

удостоверения 

Национално 

ниво 

5.3. Въвеждане на специални мерки и дейности, насочени към етническите българи, живеещи извън територията на страната.  
5.3.1. Облекчаване на процедурите за българско гражданство. 

      

5.3.2. Осигуряване на стипендии за деца на етнически българи от други страни, желаещи да получат образование в България . 
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5.3.3. Активизиране и разширяване сферите на сътрудничеството с диаспорите от български емигранти в чужбина. 

5.3.3.1. Конкурс за народно пеене „Прехвръкна птичка”. ДАБЧ Бюджет ДАБЧ 

 

Провеждане на 

конкурс 

300  участници 

от 12-13 

държави 

Национално 

ниво 

5.3.3.2. Конкурс „България в моите мечти”.  

 

ДАБЧ Бюджет ДАБЧ 

 

Провеждане на 

конкурс 

700  български 

деца от над 20 

държави по 

света  

Национално 

ниво 

5.3.3.3. Конкурс за литература „Ст.Гечев”. 

 

ДАБЧ Бюджет ДАБЧ 

 

Провеждане на 

конкурс 

300 български  

деца от 15 

държави 

Национално 

ниво 

5.3.4. Разработване на политика за завръщане на етнически българи и насърчаване на икономическата им активност в България. 

5.3.4.1. Спартакиада за ученици от българските общности зад 

граница. 

 

ДАБЧ Бюджет ДАБЧ 

 

Провеждане на 

форум 

участници от 5 -

6 дестинации 

Национално  

ниво 

5.3.4.2. Издателска дейност на ДАБЧ.  

 

ДАБЧ Бюджет ДАБЧ Подготвени 

издания 

4-6  издания: 

книги, каталози, 

детски 

календари, 

изложби 

Национално 

ниво 

5.3.4.3. Организиране и участие във форуми, фестивали и кръгли 

маси. 

 

ДАБЧ Бюджет ДАБЧ 

 

Провеждане на 

форуми, подкрепа 

за фестивали, 

събори, кръгли 

маси,  

реализиране на 

изложби 

10-12  форума Национално 

ниво и 

международно 

ниво 

5.3.4.4. „Виена 2013” – Среща на МОН, АБУЧ с българските  

училища в чужбина. 

 

ДАБЧ Бюджет ДАБЧ 

 

Провеждане на 

форум  

 

над 40-50  

участници 

ДАБЧ подкрепа 

Международно 

ниво 

5.4. Развитие на административен капацитет и провеждане на обществени дебати относно оценка на въздействието и ролята на миграциите за социално-

икономическото развитие на страната. 
5.4.1. Форум „Кариера в България. Защо не?” – реализация на млади 

висококвалифицирани специалисти в България. Организатори: 

фондация «Идентичност за България» сдружения „Тук-там” и 

„Back2BG”. 

ДАБЧ – 

съорганизатор 

Бюджет на ДАБЧ Информиране и 

мотивиране на 

висококвалифици

рани млади 

специалисти за 

трудова и 

600-1000 млади 

българи от  

чужбина от над 

30 държави 

ДАБЧ – 

съорганизатор 

Национално 

ниво 
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социална 

реализация в 

България. 

 

5.4.2. Летен стаж. 

 

ДАБЧ Бюджет на ДАБЧ Организиране на 

летни стажове 

6  стажанти от  

3-4 дестинации  

Национално  

ниво 

5.5. Периодичен преглед на съществуващото законодателство, създаване и поддържане на единна нормативна база, регулираща миграционните проблеми. 
      

5.6. Подобряване на информационното осигуряване и създаване на административен регистър за мигранти и имигранти. 
5.6.1. Създаване на Информационен център за бежанци в София. БЧК 

Бежанско-

мигрантска служба 

на БЧК 

По проект 

 

а/ консултации по 

социални въпроси 

– достъп до 

образование, 

медицинска 

помощ, пазар на 

труда, намиране 

на жилище + / 

правни 

консултации + 

доброволно 

завръщане + 

издирване и 

събиране на 

членове на 

семейство+ роля 

на институциите 

в България и др. 

в/ провеждане на 

курсове по 

български език за 

новопризнати 

бежанци + 

осигуряване на 

място за събиране 

на бежански 

общности + 

провеждане на 

информационни 

срещи по 

Брой 

предоставени 

консултации  

Брой бежанци 

ползвали 

услугите на 

Инфо-центъра 

Брой бежанци 

преминали курс 

по български 

език. 

Регионално –

гр. София 
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различни теми. 

5.6.2. Поддържане регистъра на ДАБЧ. Актуализиране на 

информацията. 

ДАБЧ Бюджет на ДАБЧ Регистър 850 

организации 

училища 

църковни 

общини 

медии 

Национално 

ниво 

5.6.3. Портал за информация и общуване „Родина”. ДАБЧ Бюджет на ДАБЧ Портал за 

информация и 

общуване 

„Родина” 

 над 300 

информации за 

събития в 

българските 

общности в 

чужбина; 

ел.бюлетин 

„калейдоскоп” 

Национално 

ниво 

5.6.4. Портал за информация и консултация „Родина Консулт”.  ДАБЧ Бюджет на ДАБЧ Портал за 

информация и 

консултация„Род

ина Консулт” 

 над 300 текста Национално 

ниво 

5.7. Създаване на условия за културна и социална интеграция на имигранти и членове на техните семейства в българското общество. 
5.7.1. нова мярка 

Създаване на условия за стимулиране и подпомагане на учени от 

трети страни към провеждането на научни изследвания на 

територията на Република България /чрез изпълнение на Наредба № 1 

от 12.02.2008 г. за условията и реда за включване на 

научноизследователски организации със седалище в  Република 

България в националния списък на научно-изследователските 

организации, които могат да приемат чужденци за разработване на 

научноизследователски проекти, издадена от министъра на 

образованието и науката, обн. в ДВ, бр. 21 от 27.02.2008 г./. 

МОН, 

научноизследовате

лски организации, 

включени в 

Националния 

списък на 

научноизследовате

лските 

организации, 

които желаят да 

приемат чужденци 

за разработване на 

научноизследовате

лски проекти 

Бюджет на висшите 

училища и 

научноизследовател

ските организации, 

включени в 

Националния 

списък на 

научноизследовател

ските организации, 

които желаят да 

приемат чужденци 

за разработване на 

научноизследовател

ски проекти 

Сключване на 

договори между 

български 

научноизследоват

елски 

организации, 

включени в 

Националния 

списък за 

разработване на 

научноизследоват

елски проекти и 

граждани от 

трети страни 

Стимулиране и 

подпомагане на 

учени от трети 

страни към 

провеждането 

на научни 

изследвания на 

територията на 

Република 

България 

 

Национално 

ниво 

5.7.2. Съдействие на бежанските и мигрантски общности при 

отбелязване/честване на традиционни празници: 21 март – Персийска 

Нова година и Деня на Майката в Арабския свят. 

БЧК 

Бежанско-

мигрантска служба 

и дирекция 

По проект  

 

Предоставена 

зала за събитието, 

организиране 

провеждането на 

Брой бежанци и 

гости взели 

участие в 

събитието, брой 

Гр. София  
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„Фондонабиране и 

връзки с 

обществеността”  

на БЧК 

събитието и 

медийно 

отразяване 

публикации в 

медиите за 

събитието  

5.7.3. Кандидат-студентски изпити за обучение по ПМС 103/1993 и 

ПМС 228/1997.  

ДАБЧ Бюджет на ДАБЧ Участие в 

комисия по 

провеждане на 

кандидат-

студентски изпит 

за млади българи, 

учещи по ПМС  

103/1993 и ПМС 

228/1997  

млади  българи 

от Молдова, 

Украйна, 

Сърбия, 

Македония, 

Албания, 

Косово и 

Румъния. 

Международно 

ниво 

5.7.4. Отбелязване Международния ден на бежанеца – 20 юни.  БЧК 

Бежанско-

мигрантска служба 

и дирекция 

„Фондонабиране и 

връзки с 

обществеността“ 

на БЧК  

По проект  Организиране 

провеждането на 

събитието и 

медийно 

отразяване 

Брой бежанци и 

гости взели 

участие в 

събитието, брой 

публикации в 

медиите за 

събитието 

София , област 

Хасково, обл. 

Сливен, обл. 

Перник  

5.7.5. Информационни дни на българското висше образование 

/кандидат-студентска борса в Молдова и Украйна. 

 

ДАБЧ Бюджет на ДАБЧ Провеждане на 

информационни 

дни в Молдова и 

Украйна 

Информиране в 

Кишинев и 

Тараклия, 

Република 

Молдова, 

Болград и 

Измаил, Одеска 

област, Украйна 

Международно 

ниво 

5.7.6. Ежедневни консултации в приемната на Бежанско-мигрантска 

служба на БЧК –София.  

 

БЧК 

Бежанско-

мигрантска служба 

на БЧК 

Средства от БЧК и 

по проекти 

а/ консултации по 

социални въпроси 

– достъп до 

образование, 

медицинска 

помощ, пазар на 

труда, намиране 

на жилище + / 

правни 

консултации + 

Брой лица 

търсещи 

закрила, 

бежанци и 

мигранти 

ползвали 

услугите + брой 

консултации 

Национално 

ниво 
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доброволно 

завръщане + 

издирване и 

събиране на 

членове на 

семейство+ роля 

на институциите 

в България и др. 

5.7.7. Подпомагане на бежанци в 28 Областни съвети на БЧК. БЧК 

Бежанско-

мигрантска служба 

на БЧК 

Средства от БЧК и 

по проекти 

а/ консултации по 

социални въпроси 

– достъп до 

образование, 

медицинска 

помощ, пазар на 

труда, намиране 

на жилище + / 

правни 

консултации + 

доброволно 

завръщане + 

издирване и 

събиране на 

членове на 

семейство+ роля 

на институциите 

в България и др. 

Брой лица 

търсещи 

закрила, 

бежанци и 

мигранти 

ползвали 

услугите + брой 

консултации 

Национално 

ниво 

5.8. Регламентиране на процедури за легализирането на образованието и придобитите професии на имигрантите. 

      

5.9. Провеждане на информационни кампании сред населението за запознаване с нравите, обичаите и културата, а също и с проблемите на имигрантските 

общности, пребиваващи на територията на  страната. 

5.9.1. Провеждане на 20 Открити уроци по толерантност в средни 

училища в София, Хасково, Сливен, Нова Загора, Харманли, 

Свиленград. 

БЧК 

Бежанско-

мигрантска служба 

на БЧК 

По проект и 

собствени средства 

на БЧК  

Представяне 

темата за 

бежанците пред 

ученици от горен 

курс  

Брой проведени 

открити уроци 

Брой ученици 

посетили тези 

уроци 

По райони, в 

които има 

заселили се 

бежанци 

Направление 6 – Значително намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст. 
6.1. Осигуряване на заетост и намаляване на безработицата сред младите хора 
6.1.1. Осигуряване на условия за преход от училище към работното място без период на безработица 
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6.1.1.1. Проект BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно 

ориентиране в училищното образование“ по  ОП „РЧР”. 

МОН , чрез  

проект 

BG051PO001-

4.3.02 „Система за 

кариерно 

ориентиране в 

училищното 

образование“ по  

оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси“ 

(ОП”РЧР”) 

В рамките на 

средствата по 

проекта за 2014 г. 

Брой 

консултирани 

ученици 

 

Брой 

реализирани 

след 

консултиране 

ученици 

Национално 

ниво 

 

6.1.1.2. Схема по ОП „РЧР” "Създаване на заетост на младежите чрез 

осигуряване на възможност за стаж". 

 

МТСП, АЗ ЕСФ – 728 559 лв. заетост  Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

6.1.1.3. Ново работно място. 

 

МТСП, АЗ ЕСФ – 3 918 456 лв. заетост 2 000 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

6.1.1.4. Програма „Старт на кариерата”. МТСП-ППТТМ, 

АЗ 

Държавен бюджет - 

6 590 072 лв. 

заетост Осигуряване на 

заетост на 1 971 

младежи, от тях 

на 400 

новонаети 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

6.1.1.5. Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

младежи до 29-годишна възраст (чл.36, ал.1 от ЗНЗ). 

 

 

МТСП-ППТТМ, 

АЗ 

Държавен бюджет -

2 723 849 лв. 

заетост Заетост на  

1 484 

Безработни 

лица, от тях 550 

новонаети 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

6.1.1.6. Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

младежи до 29-годишна възраст с трайни увреждания, вкл. 

военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили 

образованието си (чл.36, ал.2 от ЗНЗ). 

МТСП-ППТТМ, 

АЗ 

Държавен бюджет -

191 534 лв. 

заетост Заетост на 96 

безработни 

лица, от тях 50 

новонаети 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

6.1.1.7. Насърчаване на работодателите да наемат на непълно работно 

време безработни младежи до 29 г., с непрекъснато поддържана 

регистрация не по-малко от 12 месеца (чл.36а от ЗНЗ). 

 

МТСП-ППТТМ, 

АЗ 

Държавен бюджет -

696 438 лв. 

заетост Заетост на  

354 безработни 

лица, от тях 100 

новонаети 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

6.1.1.8. Насърчаване на работодателите да наемат безработни МТСП-ППТТМ, Държавен бюджет - заетост Заетост на  Прилага се на 
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младежи до 29-годишна възраст, завършили средно или висше 

образование и без трудов стаж, на длъжност съобразно придобитата 

степен на образование или квалификация (чл.36б от ЗНЗ). 

АЗ  663 940 лв. 300 безработни 

лица, от тях 100 

новонаети 

територията на 

цялата страна. 

6.1.1.9. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за 

стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст (чл.41 от ЗНЗ). 

МТСП-ППТТМ Държавен бюджет-

661 759 лв. 

заетост Заетост на 408 

безработни, от 

тях 100 

новонаети 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

6.1.1.10. Насърчаване наемането на безработни младежи с основно и 

по-ниско образование и без квалификация за чиракуване под 

ръководството на наставник (чл.41а от ЗНЗ). 

МТСП-ППТТМ Държавен бюджет – 

690 191 лв. 

заетост Заетост на  

292 безработни 

младежи 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

6.1.1.11. Осигуряване на суми за наставник за разкрити работни места 

за чиракуване за безработни лица до 29 год. (чл. 41а от ЗНЗ). 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

307 375 лв. 

заетост 285 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна.  

6.1.1.12. Схема по ОП „РЧР”  "Старт в администрацията" "Подкрепа 

за институционалното изграждане на институциите на пазара на 

труда, социалното включване и здравеопазването". 

 

МТСП, АЗ ЕСФ - 1 699 732 лв. заетост  

 

 

 

236 лица 

 

 

 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

   обучение 236 лица  

6.1.1.13. Схема по ОП „РЧР” "Първа работа". МТСП, АЗ ЕСФ - 10 128 867 

лв. 

заетост  

 

1 100 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

6.1.2. Разширяване на активните програми и мерки на пазара на труда, насочени към преодоляване и предотвратяване на продължителната безработица сред 

младежите до 30 години (включително и младежи с увреждания). 

6.1.2.1. Националната стратегия за развитие на педагогическите 

кадри (2014-2020г.). 

МОН В рамките на 

средствата за 

реализиране на 

Националната 

стратегия за 

развитие на 

педагогическите 

кадри (2014-2020) 

за 2014 г. 

1. Система от 

стимули за 

насочване на 

зрелостници към 

педагогически 

специалности и 

осигуряване на 

целеви стипендии 

за обучението им 

във висшите 

училища (вкл. 

чрез осигуряване 

на стипендии от 

местните и 

регионалните 

власти); 

Предотвратяван

е на 

продължителна

та безработица 

сред учителите 

до 30 години 

Национално 

ниво 
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2. Педагогически 

стажове на 

български 

студенти от 

педагогически 

специалности в 

български и 

чуждестранни 

висши училища, 

включително в 

дистанционна 

форма;  

3. Адаптационни 

програми за 

учители на 

възраст до 35 

години според 

нуждите на 

области, общини 

и др.; 

4.  Механизъм за 

привличане, 

професионално 

развитие и 

задържане на 

педагогически 

кадри на възраст 

до 35 години;  

5. Система за 

признаване на 

резултатите от 

неформално 

обучение и 

самостоятелно 

учене във връзка 

с атестирането и 

възнаграждението 

на 

педагогическите 
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кадри;    

6. Съвременни 

технологии за 

работа на младите 

педагогически 

кадри. 

6.1.3. Включване на обучение за трудово-осигурителните права и задължения и начините за търсене на работа на завършващите средно образование. 

      

6.1.4. Насърчаване на взаимодействието между образователните институции и работодателите за разширяване на възможностите за провеждане на практика от 

учещите се и тяхното последващо устройване на работа. 

6.1.4.1. Проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически и студентски 

практики“ по ОП „РЧР”. 

МОН, чрез  

проект 

BG051PO001-

3.3.07 

„Ученически и 

студентски 

практики“ 

по ОП „РЧР” 

В рамките на 

средствата по 

проекта за 2014 г. 

Брой ученици, 

провели практика 

на реални 

работни места; 

Брой студенти, 

провели практика 

на реални 

работни места 

- Подобряване 

на достъпа на 

учениците и 

студентите до 

практика на 

реални работни 

места; 

- Повишаване 

на обхвата на 

учениците и 

студентите за 

провеждане на 

практика на 

реални работни 

места 

Национално 

ниво 

6.1.5. Разработване на специализирани политики и програми за социални умения и правоспособност за определени дейности с цел осигуряване на заетост, 

социална интеграция и реализация на групите младежи в неравностойно положение на пазара на труда (младежи, маргинализирани групи, безпризорни деца, 

деца от социални институции и деца със степен на намалена възможност за социална адаптация). 

6.1.5.1. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ 

 по ОП „РЧР”. 

МОН, чрез  

проект 

BG051PO001-

3.3.07-0002 

„Студентски 

практики“ 

 по ОП „РЧР”  

В рамките на 

средствата по 

проекта за 2014 г. 

Към 10.06.2014 г.: 

-брой стартирали 

практики – 61803; 

- брой 

приключили 

практики 48791  

Брой студенти, 

включени в 

практическо 

обучение 

Национално 

ниво;  

51 висши 

училища в 

Република 

България 

6.1.6. Разработване на мерки и програми за насърчаване завръщането на млади хора, завършили висше образование в чужбина и устройването им на работа в 

държавната администрация (особено в звената, работещи по въпросите на европейската интеграция). 
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6.1.7. Разработване на мерки и програми за насърчаване на чужди фирми, корпорации, банки и международни институции за назначаване на работа на млади 

хора, завършили своето образование в чужбина или в страната.   

      

6.1.8. Подготовка на научни анализи, изследвания и доклади. 

6.1.8.1. Разработване на научно-приложен проект: „Адаптиране на 

защитата при безработица в променящи се икономически условия”. 

Институт за 

икономически 

изследвания при 

БАН 

Бюджетна субсидия 

на БАН 

Изследване на 

промените в 

характеристиките 

на системата на 

обезщетяване при 

безработица, на 

активните 

политики при 

стимулиране 

започването на 

работа и на 

взаимодействията 

им при 

осигуряване на 

социална защита 

в променящи се 

икономически 

условия. 

Оценка на 

гъвкавостта на 

системата за 

обезщетяване; 

на 

ефикасността 

на активните 

политики срещу 

безработица; на 

степента на 

взаимодействие 

помежду им и 

неговата 

ефикасност в 

хода на 

икономическите 

промени. 

Обосноваване 

на препоръки за 

промени в 

модела на 

защита при 

безработица, с 

оглед 

адаптивността й 

в периодите на 

цикличност. 

Национално 

ниво: 

 

6.2. Подобряване на условията на труд, заплащането и качеството на заетостта. 
6.2.1. Схема по ОП „РЧР” „Превенция за безопасност и здраве при 

работа”. 

 

МТСП, АЗ ЕСФ - 4 307 070 лв. обучение Подобряване на 

условията на 

труд 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

6.2.2. Схема по ОП „РЧР” Безопасен труд. 

 

МТСП, АЗ ЕСФ - 10 581 841 

лв. 

обучение Подобряване на 

условията на 

труд 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

6.2.3. Схема по ОП „РЧР” Безопасен труд-Фаза 2. МТСП, АЗ ЕСФ - 16 422 001 обучение Подобряване на Прилага се на 
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 лв. условията на 

труд 

територията на 

цялата страна. 

6.3. Осигуряване на равен достъп до качествено образование и възможности за учене през целия живот . 
6.3.1. Изпълнение на Национална програма за младежта 2011-2015.   ММС -

Министерство на 

младежта и спорта 

920 000 лв. 

Забележка: 

Средствата за 

дейностите по 

програмата се 

осигуряват в 

рамките на бюджета 

на Министерството 

на младежта и 

спорта (ММС) за 

съответната година. 

Средствата са 

индикативни и ще 

бъдат 

регламентирани в 

зависимост от 

възможностите на 

бюджета. 

 

Финансирани 

проекти на 

младежки 

организации по: 

Подпрограма 1 

(Развитие на 

мрежа от 

Младежки 

информационни- 

консултантски 

центрове - 

МИКЦ); 

- Подпрограма 2 

(Национални 

младежки 

инициативи и 

кампании); 

Подпрограма 3 

(Младежко 

доброволчество и 

участие в 

доброволчески 

инициативи); 

- Провеждане на 

обучения, 

семинари, 

работни срещи 

информационни 

дни; 

- Осъществяване 

на ефективен 

мониторинг на 

финансираните 

проекти по 

Програмата. 

Популяризиран

е на формите на 

неформалното 

обучение по 

Национална 

програма за 

младежта 2011-

2015 чрез 

финансиране на 

проектни 

предложения на 

неправителстве-

ни организации, 

развиващи  

младежки 

дейности в 

обществена 

полза. Очаква 

се разширяване 

на МИКЦ-

мрежата, 

провеждане на 

обучения, 

консултиране 

на млади хора, 

провеждане на 

информационни 

кампании, 

активиране на 

младежите 

включително и 

в малките 

населени места, 

развиване на 

доброволчески 

мрежи и 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 
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инициативи. 

6.3.2. нова мярка 

Подкрепа за участие на учениците в национални и международни 

конкурси и изяви.  

 

МОН Бюджет на МОН Провеждане на 

ежегодния 

национален 

конкурс „Млади 

таланти“ 

Стимулиране и 

подпомагане на 

младите научни 

таланти с 

интерес към 

наука и към 

провеждането 

на научни 

изследвания и 

иновации 

Национално 

ниво 

6.3.3. нова мярка 

Осигуряване на допълнителни гъвкави възможности за финансово 

подпомагане на обучаваните студенти, специализанти и докторанти 

чрез развитие на модела за кредитиране, както и осигуряване на 

стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за 

икономиката области и специални постижения в науката, иновациите, 

изкуството, културата и спорта. 

МОН и висшите 

училища 

Бюджет на МОН 1. Наредба № 9 

от 8.08.2003 г. на 

МОН за  

условията и реда 

за планиране, 

разпределение и 

разходване на 

средствата, 

отпускани целево 

от държавния 

бюджет за 

присъщата на 

държавните 

висши училища 

научна или 

художествено-

творческа 

дейност 

 

2. Българо-

швейцарската 

програма за 

научен обмен на 

докторанти и 

постдокторанти 

Стимулиране и 

създаване 

 на условия за 

рационално 

използване на 

научния и 

художествено-

творческия 

потенциал; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Повишаване 

на 

квалификацията 

на младите 

учени в 

приоритетни за 

икономиката 

области и 

предпоставка за 

Национално и 

международно 

ниво 
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изграждане на 

научни мрежи 

6.3.4. нова мярка 

Повишаване квалификацията на учените, в т.ч. и на младите учени, за 

да отговарят на потребностите на пазара на труда и на търсенето на 

специалисти от страна на бизнеса. 

Предоставяне на подкрепа за едномесечни обучения в чужбина на 

млади учени, докторанти и пост-докторанти за работа с 

високотехнологични комплекси и продукти. 

 

МОН Бюджет на проект 

BG051PO001/3.3-

05-001 „Наука и 

бизнес” по ОП 

„РЧР” за 2014 г. 

Предоставяне на 

услуги за 

развитието на 

висококвалифиц

ирани кадри на 

конкурсни 

начала, 

сключване на 

договори с 

одобрените 

кандидати за 

едномесечно 

обучение във 

високотехнологи

чни научни 

комплекси и 

инфраструктури 

 

Изграждане на 

млади учени, 

докторанти и 

постдокторанти 

в научната им 

област, 

кариерното им 

израстване като 

специалисти и 

интегрирането 

им в световното 

научно 

пространство, 

чрез 

едномесечно 

обучение във 

високотехнолог

ични научни 

комплекси и 

инфраструктури 

 

Национално 

ниво 

6.3.5. нова мярка 

Разширяване на мрежата от лицензирани институции на територията 

на цялата страна, предоставящи услуги по професионално обучение и 

услуги по професионално информиране и ориентиране (Центрове за 

професионално обучение /ЦПО/  и центрове за информация и 

професионално ориентиране / ЦИПО/). 

 

Национална 

агенция за 

професионално 

образование и 

обучение 

/НАПОО/ 

 

Средства от 

бюджета на 

НАПОО 

 

 

 

 

 

Лицензирани 

ЦПО и ЦИПО 

 

Разширяване на 

лицензията с нови 

професии на 

лицензирани 

ЦПО 

Подобряване на 

достъпа до 

услуги по 

професионално 

обучение 

и 

професионално 

ориентиране 

Национално 

ниво 

 

 

 

 

 

6.3.6. нова мярка 

Провеждане на мониторинг и последващ контрол на лицензираните 

ЦПО относно качеството на предоставените услуги за обучение за 

придобиване на квалификация по професии. 

МОН, НАПОО Средства от 

бюджета на 

НАПОО 

Брой доклади за 

резултатите от 

последващ 

контрол 

Подобряване на 

качеството на 

услугите, 

предоставяни от 

ЦПО 

Национално 

ниво 

6.3.7. нова мярка 

Подобряване достъпа до висше образование чрез разширяване  

действието на съществуващите политики за студентско подпомагане, 

1. МОН,  чрез  

проект 

В рамките на 

средствата по 

проекта за 2014 г. 

1. За зимния 

семестър на 

учебната 

Дял на 

студентите, 

получаващи 

Национално 

ниво;  

51 висши 
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осъществявани със средства от държавния бюджет.  BG051PO001-

4.2.06 „Студентски 

стипендии“ по ОП 

РЧР 

 

 

 

 

 

 

 

2. Постановление 

на Министерски 

съвет № 90 от 

26.05. 2000 г. за 

условията и реда 

за предоставяне на 

стипендии на 

студентите, 

докторантите и  

специализантите 

от държавните 

висши училища и 

научни  

организации 

2013/2014 г. –

изплатени  22567 

стипендии за 

успех (от 120 лв.) 

и 3581 специални 

стипендии (от 200 

лв.)  на обща 

стойност 3424240 

лв  

 

2. За зимния  

семестър за 

2013/2014 г.  от 

държавния 

бюджет  са 

изплатени 18647 

стипендии, от 

които 76% по 

успех и доход и 

24% по социални 

критерии 

стипендии за 

успех като % от 

всички 

студенти  (по 

специалности)  

 

 

 

 

 

Дял на 

студентите, 

получаващи 

стипендии за 

достъп до 

образование 

(социални 

стипендии) като 

% от всички 

студенти  (по 

региони) 

училища в 

Република 

България 

 

 

 

 

 

 

  

Национално 

ниво; 

51 висши 

училища в 

Република 

България 

6.4. Създаване на възможности за облекчения при кредитиране за закупуване на жилища, обзавеждане и подобряване на жилищните условия. 
6.4.1. В момента МИП е в процес на разработване на концепция за 

създаване на социален финансов фонд, социален сграден фонд, 

информационен портал за социален сграден фонд и жилищен кодекс 

за тяхната регламентация. Концепцията е в идейна фаза, но 

основните й параметри са набелязани. Целта е тази инициатива да 

няма проекти параметри, а да е дълготрайна държавна политика. 

Концепцията предвижда финансовия фонд да кредитира 

строителството на социален сграден фонд, предоставящ облекчени 

условия за наем и покупка на жилища на различни социални групи – 

млади семейства, възрасти хора, лица в неравностойно положение и 

маргиналните групи. Чрез информационния портал ще се предоставя 

информация на всички заинтересувани страни, относно 

наличностите, регламента и други параметри на сградния социален 

МИП Идейна фаза –  

 

Проучване на 

източници на 

финансиране  

Идейна фаза –  

 

Проучване на 

необходимостта 

от социални 

жилища 

Идейна фаза – Национално 

ниво 
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фонд. Тази инициатива има отношение и към точки 6.5 и 6.6. 

6.5. Създаване на условия за преодоляване на бедността и социалната изолация сред младежите в неравностойно положение. 
6.5.1. Създаване на социален финансов фонд, социален сграден фонд, 

информационен портал за социален сграден фонд и жилищен кодекс 

за тяхната регламентация. 

МИП Идейна фаза –  

 

Проучване на 

източници на 

финансиране  

Идейна фаза –  

 

Проучване на 

необходимостта 

от социални 

жилища 

Идейна фаза – Национално 

ниво 

6.5.2. Изпълнение на Програма „Спорт за деца с увреждания и деца в 

риск”. 

ММС От Републиканския 

бюджет 

 

Подобряване на 

физическата и 

психическа 

дееспособност на 

децата. 

Утвърждаване 

самочувствието 

на децата чрез 

средствата на 

спорта. 

Текущи: 

46 броя 

одобрени и 

финансирани  

проекти; 

35 спортове, по 

които се 

обучават 

децата; 

1539 

занимаващи се 

деца с 

увреждания и 

деца в риск; 

 

Целеви: 

39 броя 

одобрени и 

финансирани  

проекти; 

29 спортове, по 

които се 

обучават 

децата; 

1300 

занимаващи се 

деца с 

увреждания 

и деца в риск. 

Общини и 

спортни 

федерации 

6.5.3. Програма „Спорт за деца в свободното време”.   ММС От Републиканския 

бюджет 

Подобряване на 

физическата и 

Текущи 

проекти: 

Общини 
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 психическа 

дееспособност на 

децата. 

Утвърждаване 

самочувствието 

на децата чрез 

средствата на 

спорта. 

199 броя 

одобрени и 

финансирани  

проекти; 

48 броя 

спортове по 

които се 

обучават 

децата; 

10 000 броя 

занимаващи се 

деца 

Целеви 

проекти: 

203 броя 

одобрени и 

финансирани 

проекти;на 

територията на 

67 населени 

места в 

страната; 48 

вида спорт, по 

които се 

обучават 

децата; 

Планираният 

общ брой на 

децата, които 

ще се включат в 

Програмата е 

над 10 700. 

6.6. Създаване на условия за пълноценно социално развитие на младите хора (вкл.създаване на семейство, отглеждане и възпитание на деца и активно участие в 

гражданското общество).  
6.6.1. Създаване на социален финансов фонд, социален сграден фонд, 

информационен портал за социален сграден фонд и жилищен кодекс 

за тяхната регламентация. 

МИП Идейна фаза –  

 

Проучване на 

източници на 

финансиране  

Идейна фаза –  

Проучване на 

необходимостта 

от социални 

жилища 

Идейна фаза – Национално 

ниво 
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Б. Приоритет ІІ. Преодоляване на негативните последици от остаряването на населението и подобряване на качествените 

характеристики на човешкия капитал 

Направление 7 – Възприемане на комплексен междусекторен подход за активен и продуктивен живот на възрастните хора в добро 

здраве. Адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението – пазар на труда, пенсионна 

система, социално подпомагане и грижи, здравеопазване, образование, култура и др.  
7.1. Изпълнение и отразяване на Национална концепция за активен живот на възрастните хора (2012-2030 г.) в секторните политики. 
7.1.1. Адаптиране на пазара на труда към остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на качеството на живот на възрастните хора. 

7.1.1.1. Разработване на мерки за съхраняване и развитие на трудовия потенциал като елемент от цялостната концепция за развитие на човешките ресурси в 

страната. 

7.1.1.1.1. Изграждане на система за прогнозиране на потребностите 

от работна сила с определени характеристики. 

 

МТСП-ЕФМПП ОП”РЧР” 

385 927,24 лв. 

- Брой изготвени 

прогнози – 6 (3 

краткосрочни и 3 

средносрочни и 

дългосрочни) 

 

- Брой изготвени 

аналитични 

доклади – 3 броя 

 

- Брой 

разпространени 

публикации – 6 

000 броя 

 

- Брой обучени 

лица – 150 лица 

Дял на лицата, 

успешно 

завършили 

обучение - 95% 

Национално 

ниво 

7.1.1.1.2. Възрастните хора в България – възможности за социално 

включване в контекста на техните нагласи и потребности. 

ИИНЧ при БАН 

 

Бюджетно 

финансиране на 

БАН 

Анализ на 

нагласите и 

потребностите на 

възрастните хора 

в България 

Препоръки за 

възможностите 

за социално 

включване на 

възрастните 

хора. 

Национално 

ниво 

7.1.1.1.3. Влияние на демографските процеси върху динамиката на 

населението в България (след 1989 г.).  

ИИНЧ при БАН 

 

Бюджетно 

финансиране на 

БАН 

Анализ на 

моделите за 

оценка на 

влиянието на 

демографските 

процеси върху 

Препоръки за 

възможностите 

за преодоляване 

на негативните 

последици от 

остаряването на 

Национално 

ниво 
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възрастовата 

структура и броя 

на населението. 

населението. 

7.1.1.2. Насърчаване на ученето през целия живот и активизиране на дейностите по професионалното обучение на работното място.  Разширяване на дела на 

учещите през целия живот и превръщането на ученето през целия живот в елемент на националната народопсихология и култура. 

      

7.1.1.3. Въвеждане на гъвкави форми на заетост за лица в пенсионна възраст без това да създава диспропорции на трудовия пазар и междугенерационни 

конфликти. 

      

7.1.1.4. Преодоляване на негативните нагласи на работодателите към по-възрастните лица и насърчаване по-дългото използване на техния трудов опит и умения. 

7.1.1.4.1. Национална програма „Помощ за пенсиониране”. 

 

МТСП-ППТТМ, 

АЗ 

Държавен бюджет -

385 431 лв. 

заетост Заетост на 131 

лица, в т.ч. 100 

нововключени 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.2. Насърчаване на работодателите да наемат на работа  

безработни лица над 50-годишна възраст (чл. 55а от ЗНЗ). 

МТСП-ППТТМ, 

АЗ 

Държавен бюджет -

1 369 707 лв. 

заетост Заетост на 736 

безработни 

лица, от тях 100 

новонаети. 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.3. Насърчаване на работодателите да наемат на работа 

продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ). 

 

МТСП-ППТТМ, 

АЗ 

Държавен бюджет - 

80 611 лв. 

заетост 164 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.4. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места 

за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ). 

 

МТСП-ППТТМ, 

АЗ 
Държавен бюджет - 

284 591 лв. 

заетост 126 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.5. Допълнително трудово възнаграждение на наставник за 

разкрити работни места за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ). 

 

МТСП-ППТТМ, 

АЗ 
Държавен бюджет - 

122 710 лв. 

заетост 136 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.6. Насърчаване на работодателите да разкриват "зелени 

работни места" (чл. 55д от ЗНЗ). 

 

МТСП-ППТТМ, 

АЗ 

Държавен бюджет - 

504 129 лв. 

заетост 276 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.7. Насърчаване на работодателите за разкриване на работни 

места за стажуване (чл.46 от ЗНЗ). 

 

МТСП-ППТТМ, 

АЗ 

Държавен бюджет - 

342 732 лв. 

заетост 182 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.8. Схема по ОП „РЧР” „Развитие”. 

 

МТСП, АЗ ЕСФ - 4 965 165 лв. заетост 963 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.9. Схема по ОП „РЧР” „Подкрепа за заетост". 

 

МТСП, АЗ ЕСФ - 31 000 000 

лв. 

заетост 13 819 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 
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7.1.1.4.10. Схема по ОП „РЧР” „Ново работно място". 

 

МТСП, АЗ ЕСФ - 3 918 456 лв. заетост 2 000 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.11. Схема по ОП „РЧР” "Насърчаване стартирането на проекти 

за развиване на самостоятелна стопанска дейност" Компонент 2. 

 

МТСП, АЗ ЕСФ - 8 098 868 лв. заетост 560 сключени 

договори 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.12. Схема по ОП „РЧР” "Насърчаване стартирането на проекти 

за развиване на самостоятелна стопанска дейност" Компонент 3. 

 

МТСП, АЗ ЕСФ - 1 400 000 лв. заетост 850 

консултирани 

предприятия 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.13. Насърчаване на предприемачеството сред безработни лица 

(чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ, чл. 47, ал. 4 от ЗНЗ, чл. 49 от ЗНЗ, чл. 49, ал. 4 от 

ЗНЗ, чл. 49б от ЗНЗ).  

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

277 293 лв. 

заетост 

 

 

 

244 лица 

 

 

 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

- в т.ч. обучение  

 

  обучение 35 лица  

7.1.1.4.14. Насърчаване на работодатели - микропредприятия да 

разкриват работни места, като се субсидират първите 5 разкрити 

работни места  (чл. 50 от ЗНЗ). 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

488 750 лв. 

заетост 338 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.15. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица 

на непълно работно време (чл. 51 от ЗНЗ). 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

54 778 лв. 

заетост 127 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.16. Схема по ОП „РЧР” "По-близо до работа". 

 

МТСП, АЗ ЕСФ - 3 231 900 лв. заетост 3 000 лица, 

ползвали 

транспорт от и 

до работното 

място 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.17. Схема по ОП „РЧР” "На път". МТСП, АЗ ЕСФ - 5 811 421 лв. заетост   

7.1.1.4.18. Програма "Мелпомена". 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

672 205 лв. 

заетост 150 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.19. Национална програма "Нова възможност за заетост". 

 

МТСП, АЗ  Държавен бюджет -  

685 512 лв. 

заетост 1 057 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.20. Регионални програми за обучение и заетост. 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет -  

5 304 000 лв. 

заетост 2 000 лица Прилага се на 

територията на 

отделни 

региони и 

общини 
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7.1.1.4.21. Схема по ОП „РЧР” „Аз мога”  - фаза 1 и фаза 2; Аз мога 

повече. 

 

МТСП, АЗ ЕСФ - 46 152 742 

лв. 

обучение 46 247 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.22. Схема по ОП „РЧР” Квалификационни услуги и обучения 

за заети лица /фаза 3/. 

 

МТСП, АЗ ЕСФ - 3 676 128 лв. обучение  Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.23. Схема по ОП „РЧР” „Квалификационни услуги и 

насърчаване на заетостта”.  

 

МТСП, АЗ ЕСФ - 2 718 023 лв. заетост 280 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.24. Схема по ОП „РЧР” „Квалификация и мотивация за 

конкурентно включване на пазара на труда”.  

 

МТСП, АЗ ЕСФ - 2 268 093 лв. обучение  Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.25. Организиране от АЗ на обучение на възрастни по чл. 63 от 

ЗНЗ чрез насочване в БГЦПО и ЦРЧРРИ. 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

322 132 лв. 

обучение 252 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.26. Схема по ОП „РЧР” „Повишаване гъвкавостта и 

ефективността на пазара на труда, чрез активни действия на 

социалните партньори”. 

МТСП, АЗ ЕСФ - 16 509 502 

лв. 

обучение  Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.27. Схема по ОП „РЧР” "Вземи живота си в свои ръце”. 

 

МТСП, АЗ ЕСФ - 1 043 391 лв. заетост 100 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.28. Схема по ОП „РЧР” Социални иновации в предприятията. 

 

МТСП, АЗ ЕСФ - 1 414 040 лв. обучение  Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.29. Схема по ОП „РЧР” Услуги за развитие на гъвкав пазар на 

труда. 

 

МТСП, АЗ ЕСФ - 3 722 000 лв. обучение 1000 

консултирани 

заети и 

самонаети лица 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.4.30. Европейски интеграционен фонд. 

 

МТСП, АЗ ЕСФ - 1 500 000 лв. обучение 25 сключени 

договора 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

7.1.1.5. Развиване на социално предприемачество, „сребърна” икономика и сектори на икономиката с потенциал за разкриване на нови работни места, адекватни 

на възможностите на наличната остаряваща работна сила. 

      

7.1.1.6. Използване на резерви за стабилизиране на пазара на труда и на работната сила чрез включване на невключени социални групи – младежи; възрастни в 

добро здраве; жени в определени възрастови групи; хора с увреждания, позволяващи полагане в определена степен на определен вид труд; роми; обезкуражени и 

др.  
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7.1.1.7. Повишаване на производителността на труда. 

      

7.1.1.8. Повишаване на ролята, значението и относителния дял на доходите от труд в структурата на общите доходи.  

      

7.1.1.9. Драстично ограничаване на дела на неформалната заетост за всички социални групи на пазара на труда, както и относителния дял на неформалната 

икономика в живота на страната. 

7.1.1.9.1. Контрол за намаляване на неформалната заетост. ИА „ГИТ” В рамките на 

утвърдения бюджет 

Брой извършени 

проверки 

Ограничаване 

на дела на 

неформалната 

заетост за 

всички 

социални групи 

на пазара на 

труда, както и 

относителния 

дял на 

неформалната 

икономика. 

Национално 

ниво 

7.1.1.10. Инвестиране и привличане на чуждестранни инвестиции във високо доходни и иновативни високо технологични бизнеси и сектори на икономиката с 

висока възвращаемост на инвестициите. Развитие на нови, перспективни бизнес направления и икономически сектори, допринасящи за екологичното 

равновесие и развитие на технологиите, развитие на т.нар. „сребърна икономика”, поощряване на разкриването на „бели” и „зелени работни места” и др. 

      

7.1.1.11. Адаптиране на учебните програми във всички степени на образователната система към изискванията на добрата бизнес-практика и постигането на 

конкретни практически социални, икономически и финансови ползи и резултати. 

7.1.1.11.1. Разработване на учебни програми, адаптирани към 

изискванията на добрата бизнес-практика. 

МОН  Бюджет на МОН Брой утвърдени 

учебни програми 

по нови професии 

  

Учебни 

програми, 

адаптирани към 

изискванията на 

добрата бизнес-

практика и 

постигането на 

конкретни 

практически 

социални, 

икономически и 

финансови 

ползи и 

резултати 

Национално 

ниво 
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7.1.1.12. Недопускане на дискриминация на работното място. 

      

7.1.1.13. Поддържане на джендър баланс по отношение на заетостта и заплащането, равно заплащане за равен труд, равни възможности за кариерно развитие и 

израстване в професията и на работното място, равно третиране на жените и мъжете на пазара на труда. 

      

7.1.1.14. По-активно въвеждане на гъвкави форми на труд, заетост и заплащане на труда за всички възрастови групи, но при пълна заетост. 

      

7.1.1.15. Създаване на обществена чувствителност и умения за управление на възрастта на работната сила, както в държавната администрация, така и в частния 

сектор. Насърчаване на въвеждането в предприятията на стратегии за управление на възрастта, които ще засилят тяхната конкурентоспособност, като използват 

опита и конкретните качества на възрастните работници. 

      

7.1.1.16. Предприемане на дейности за приспособяване на работната среда към потребностите на по-възрастните работници. Повишаване на нивата на заетост на 

възрастните работници чрез подобряване на условията на труд, приспособяване на работните места, инвестиране в ученето през целия живот и премахване на 

пречките пред заетостта, включително тези, които са свързани с дискриминация, въвеждане на устойчиви мерки и програми за поддържане на активен живот на 

възрастните хора на пазара на труда и др. 

      

7.1.1.17. Подобряване на здравната профилактика и на достъпа до здравни услуги на работещите по месторабота и местоживеене. 

      

7.1.1.18. Усъвършенстване на трудовото законодателство и на нормативната база за гарантиране на активен живот на възрастните хора на пазара на труда в 

контекста на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията– 2012. 

      

7.1.1.19. Развиване на механизма „Корпоративна социална отговорност”. 

 

7.1.1.20. Разработване на дългосрочна политика за намаляване на младежката емиграция и за разумно привличане на имигранти. 

      

7.1.2. Адаптиране на социално-осигурителната/пенсионно-осигурителната система към остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на 

качеството на живот на възрастните хора. 

      

7.1.2.1. Повишаване на осигурителната култура на работниците и служителите. 

      

7.1.2.2. Повишаване на събираемостта на осигурителните вземания. 

      

7.1.2.3. Насърчаване на доброволното осигуряване на населението в покритието на осигурителните рискове. 

      

7.1.2.4. Подобряване на контрола върху осигурителните плащания, повишаване на контрола и недопускане на неправомерно получаване на пенсии (особено на 

инвалидни пенсии поради общо заболяване). 

      

7.1.2.5. Повишаване на обхвата на осигурените лица и ограничаване на неформалната заетост. 
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7.1.2.6. Усъвършенстване на българския пенсионен модел и осигуряване на финансова устойчивост на пенсионната система чрез въвеждане на по-справедливи и 

гъвкави форми за участие в пенсионната система.  

7.1.2.6.1. Промени в пенсионно-осигурителната система. МТСП, НОИ 

 

Отпускане на 

пенсии за 

осигурителен стаж 

и възраст по КСО.  

Замразяване 

нарастването на 

възрастта за 

придобиване 

право на пенсия 

за осигурителен 

стаж и възраст на 

нивото от 2013 г. 

Увеличаване 

броя на новите 

пенсионери  за 

осигурителен 

стаж и възраст - 

всички 

категории труд 

с около 20 

хиляди и 

повишаване на 

разхода за 

пенсии с около 

58 млн. лв. 

Национално 

ниво 

7.1.2.7. Поддържане и укрепване на демографски инвестиционен фонд “Сребърен” за финансова подкрепа и стабилизиране на пенсионната система и за 

посрещане на демографските предизвикателства в дългосрочен план. 

      

7.1.2.8. Засилване на ролята и укрепване на Втори и Трети стълб на пенсионната система. Прилагане на строг финансов контрол върху спестяванията на хората 

за „старини”. 

      

7.1.2.9. Въвеждане на оценка на въздействието на състоянието, мерките и програмите на Пазара на труда върху Пенсионната система в дългосрочен план. 

      

7.1.2.10. Въвеждане на оценка на въздействието на политиката по доходите върху Пенсионната система и идентифициране на възможности за ограничаване на 

риска за изпадане в бедност на възрастните хора в дългосрочен план. 

      

7.1.2.11. Въвеждане на оценка на въздействието на мерките и програмите в системата на Здравеопазването върху Пенсионната система. 

      

7.1.2.12. Строго обвързване на всички видове разходи на Пенсионната система с осигурителния принос на осигуряваните въз основа на обстоятелствен анализ и 

широк обществен консенсус; Оптимизиране на приходите в Пенсионната система чрез преглед и анализ на всички действащи механизми за това. Ограничаване 

на нерегламентирания трудов пазар и нерегламентираната трудова заетост, с оглед защита правата на заетите и осигуряване на по-високи приходи за 

пенсионната система. 

      

7.1.2.13. Постепенно и планово освобождаване на Пенсионната система от неспецифични разходи, съобразно осигурителния принос на осигуряваните и при широк 

обществен консенсус. 

      

7.1.2.14. Въвеждане на нови форми за покриване на осигурителни рискове при постигане на широк обществен консенсус. 
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7.1.2.15. Постигане на приемлив и устойчив баланс между продължителността на трудовия живот и времето, прекарано в пенсия чрез мотивиране на имащите 

право на пенсии да продължат активния си трудов живот, ако работоспособността и здравословното им състояние позволяват това, като специално внимание се 

отдели на хората, които са се пенсионирали по-рано. 

      

7.1.2.16. Поддържане на мобилност между пенсионните системи на страните членки на Европейския съюз. 

      

7.1.2.17. Подобряване информираността на гражданите за характеристиките и значението на пенсионната система с цел повишаване на доверието на всички 

групи от населението към пенсионната система. 

      

7.1.2.18. Осигуряване на гъвкавост при пенсиониране в съчетание с легална трудова заетост. 

      

7.1.2.19. Увеличаване на поощренията за заетост за възрастните хора. 

      

7.1.3. Адаптиране на системата от социални услуги към остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на качеството на живот на 

възрастните хора. 

7.1.3.1. Приоритетно развитие на социални услуги по домовете и в общността за сметка на услугите в специализирани институции,  разработване, 

усъвършенстване и въвеждане на стандарти за полагане на дългосрочни грижи. Развитие на социалните услуги и дългосрочните грижи в семейна или в среда 

близка до семейната. 

7.1.3.1.1. Изпълнение на Схема по ОП РЧР „Помощ в дома” - 

бюджетна линия BG051PO001-5.1.04. 

МТСП 

АСП 

Бюджет  

32 426 266,25 лв.  

Почасови 

социални  

услуги в домашна 

среда на хора в 

частична или 

пълна 

невъзможност за 

самообслужване 

или такива, които 

са в социална 

изолация. 

Дейности: за 

лична помощ; за 

социална 

подкрепа; 

комунално-

битови.  

Адаптиране на 

системата от  

социални 

услуги  към 

старяването на 

населението и 

към  

необходимостта 

от повишаване 

на качеството 

на живот  

на възрастните. 

Национално  

ниво 

7.1.3.2. Развитие на т.нар. „сребърна икономика” за предоставяне на услуги за възрастни хора. 
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7.1.3.3. Подобряване на качеството на живот на възрастните хора, живеещи в специализирани институции. 

      

7.1.3.4. Осигуряване на възможности за отдих, спорт, туризъм и участие в културен живот на възрастните хора. 

      

7.1.3.5. Приоритетно развитие на обучението на социални работници, специализирани в грижата за възрастни хора. Осигуряване на подходящо обучение за 

персонала за полагане на грижи. 

      

7.1.3.6. Насърчаване на участието на неправителствени организации в грижата  и предоставянето на социални услуги за възрастни хора. Инвестиране в 

развитието на подходяща инфраструктура. Прилагане на клъстерен подход и др. 

      

7.1.3.7. Изграждане на териториални  комплекси за възрастни хора с възможности за предоставяне на всички необходими видове услуги за поддържане на тяхната 

активност, трудови умения, здраве, образование, информираност и комуникативност и др. 

      

7.1.3.8. Развитие на публично-частно партньорство при предоставяне на услуги за възрастни хора.  

      

7.1.3.9. Създаване на подходяща правна и административна рамка и условия за мобилизиране на потенциала на възрастните хора. 

      

7.1.3.10. Децентрализиране и диверсифициране на полагането на дългосрочни грижи.  

      

7.1.3.11. Обсъждане и приемане на най-добър модел за финансиране на дългосрочните грижи, вкл. чрез постепенно въвеждане на доброволно и задължително 

застраховане за риска „достойни старини”. 

      

7.1.3.12. Развитие на доброволчеството при предоставяне на услуги за възрастни хора. 

      

7.1.3.13. Използване на потенциала на българските читалища за повишаване на информираността и за улесняване на достъпа на възрастните хора до 

институциите и до обществените услуги. 

      

7.1.3.14. Насърчаване на инициативи за укрепване на солидарността между поколенията като един от основните фактори за засилване на социалното сближаване 

и развитието на култура на участието, в която се включват жени и мъже от всички възрасти. 

7.1.3.14.1. Организиране на информационни кампании. БЧК Бюджет по проект 

на БЧК 

Информационни 

кампании; 

Съвместни 

инициативи с 

млади хора;  

Обучения за 

предаване на 

знания, опит, 

умения; 

Подобряване на 

сътрудничество

то с други 

НПО; 

Отразяване на 

мероприятия и 

събития от 

медиите; 

Отразяване на 

Национално 

ниво 
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 събитията в 

интернет сайта 

на БЧК; 

Количествени 

индикатори за 

постигнати 

резултати; 

Брой обхванати 

лица. 

7.1.4. Адаптиране на системата от здравни услуги към остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на качеството на живот на възрастните 

хора. 

7.1.4.1. Оптимизиране, модернизиране и рационализиране на постоянно нарастващите разходи за здравни грижи с отчитане на потребностите на една по-

възрастна работна сила. 

      

7.1.4.2. Финансиране и развитие на допълнителни здравни услуги, насочени към възрастни хора. 

      

7.1.4.3. Въвеждане на многопрофилна здравна услуга за възрастни. 

      

7.1.4.5. Насърчаване на здравословен начин на живот през целия жизнен цикъл на човешкия живот със специален акцент за хората над 50 годишна възраст. 

7.1.4.5.1. Повишаване на здравната информираност сред възрастните 

хора. 

 

БЧК Бюджет  на БЧК, 

проекти 
Обучения; 

Информационни 

кампании;  

Прилагане на 

метод «връстници 

обучават 

връстници». 

 

Подобряване на 

достъпа до 

здравна 

информация; 

Подобряване на 

сътрудничество

то с други 

НПО; 

Отразяване на 

мероприятия и 

събития от 

медиите; 

Отразяване на 

събитията в 

интернет сайта 

на БЧК; 

Количествени 

индикатори за 

постигнати 

Национално 

ниво 
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резултати; 

Брой обхванати 

лица. 
7.1.4.5.2. Национална програма за превенция на хроничните 

незаразни болести 2014-2020 г. (НППХНБ), приета с Решение № 538 

от МС на 12.09.2013 г. 

МЗ, РЗИ, НЦОЗА : Проведени 

кампании и 

обучителни 

мероприятия за 

повишаване 

здравната 

информираност. 

Повишена 

здравна  

информираност  

за възрастните 

хора. 

 

7.1.4.5.3. Национална програма за превенция на хроничните 

незаразни болести 2014-2020 г. (НППХНБ), приета с Решение № 538 

от МС на 12.09.2013 г. 

МЗ, РЗИ, НЦОЗА : Проведени 

кампании и 

обучителни 

мероприятия за 

превенция на 

рисковите 

фактори. 

Подобрена 

информираност  

за водене на 

здравословен 

начин  на 

живот. 

 

7.1.4.5.4. Проект на Национална програма за ограничаване на 

остеопорозата и последствията от нея в Р България 2014-2019 г. 

МЗ : Изготвен проект 

на  Национална 

програма за 

ограничаване на 

остеопорозата и 

последствията от 

нея в Р България 

2014-2019 

Приета 

Национална 

програма за 

ограничаване на 

остеопорозата и 

последствията 

от нея в Р 

България 2014-

2019 

Национално 

ниво 

7.1.4.6. Изграждане на по-тясно сътрудничество между системата за здравни услуги и системата за социална закрила в предоставянето на социални услуги за 

възрастните. 

7.1.4.6.1. Предоставяне на интегрирани здравни грижи и социални 

услуги на възрастни хора с хронични заболявания и трайни 

увреждания в домашна среда . 

БЧК, МЗ и МТСП Бюджет  на БЧК, 

проекти, собствен 

принос на МЗ и 

МТСП и общински 

бюджет на Община 

Варна на обща 

стойност 600 000 

лв. 

 

А) Предоставяне 

на интегрирани 

здравни грижи и 

социални услуги 

на възрастни хора 

с хронични 

заболявания и 

трайни 

увреждания в 

домашна среда в 

10 общини на 

Подобрен 

здравословен и 

психо-социален 

статус на над 

700 възрастни и 

болни хора в 10 

общини на 

страната; 

 

а) Национално 

ниво: 
1.Утвърждаван

е на услугата 

„домашни 

грижи“ като 

форма на 

интегрирано 

предоставяне 

на здравни 

грижи и 
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страната;  

Б) създадени 

обучени екипи от 

медицински 

сестри и домашни 

помощници за 

предоставяне на 

интегрирани 

услуги; б) 

създадена 

система за 

индивидуална 

оценка на 

потребностите на 

бенефициентите 

от 

мултидисциплина

рен екип, система 

за контрол на 

качеството на 

предоставяните 

услуги и отчитане 

 

 

социални 

услуги в 

общността чрез 

приемане на 

законодателни 

промени, 

уреждащи 

статута на 

Центровете за 

интегрирани 

услуги в 

Закона за 

здравето;  

2.Остойностява

не на всички 

дейности, 

свързани с 

интегрираното 

предоставяне 

на здравни 

грижи и 

социални 

услуги в 

домашна среда; 

3. Извършване 

на анализ на 

ефективността 

на 

предоставяните 

интегрирани 

услуги и 

тяхното 

въздействие 

върху живота 

на 

потребителите. 

б) Регионално 

ниво:  

Създаден 
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достъп за 

възрастни хора 

с хронични 

заболявания и 

трайни 

увреждания от 

10 общини до 

професионални 

здравни грижи 

и социални 

услуги, 

предоставяни 

от центрове 

„Домашни 

грижи” 

/Врачанска 

област -

общини Враца, 

Оряхово, 

Криводол и 

Бяла Слатина/, 

гр. София, гр. 

Монтана, гр. 

Пловдив, гр. 

Варна, гр. 

Ловеч и 

Благоевград. 
7.1.4.7. Инвестиране в качествени здравни услуги и в модерни здравни технологии за ранна диагностика и лечение на заболяванията. 

      

7.1.5. Адаптиране на системата на образованието към остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на качеството на живот на възрастните 

хора. 

7.1.5.1. Разработване и изпълнение на дългосрочна стратегия, с цел увеличаване на участието в дейности за учене през целия живот за всички възрастови групи 

от населението. 

7.1.5.1.1. Разработване на цялостна и дългосрочна рамка на 

политиката за УЦЖ. 

 

МОН Бюджет на МОН; 

оперативна 

програма „Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж“ 

Разработена 

цялостна и 

дългосрочна 

рамка на 

политиката за 

УЦЖ 

1) Повишаване 

на дела на 

обхванатите в 

предучилищнот

о възпитание и 

подготовка деца 

Национално 

ниво 



 82 

/ОП „НОИР“/  

1 бр. стратегия 

 

Изготвени 

оперативни 

документи за 

изпълнение на 

стратегията 

 

Приет План за 

действие за 2014г. 

 

Приет План за 

действие за 2015г. 

 

Създадена 

национална 

координационна 

група за УЦЖ 

 

Осигурени 

условия за 

ефективна 

координация и 

консултации 

между всички 

заинтересовани 

страни на 

национално 

равнище 

 

на възраст от 4 

г. до 

постъпване в 

първи клас от 

87.8% през 2012 

г. на 90 % през 

2020 г. 

2) Намаляване 

на дела на 

преждевременн

о напусналите 

образователната 

система на 

възраст от 18 до 

24 г. от 12.5% 

през 2012 г. под 

11% през 2020 

г.; 

3) Намаляване 

на дела на 15 

годишните със 

слаби 

постижения по: 

 четене от 

39.4% през 

2012 г. на 30% 

през 2020 г.; 

 математика от 

43.8% през 

2012 г. на 35% 

през 2020 г.; 

 природни 

науки от 

36.9% през 

2012 г. на 

30.0% през 

2020 г.; 

4) Повишаване 

на дела на 
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придобилите 

степен на 

професионална 

квалификация в 

широките 

области 

„Информатика”

, „Техника”, 

„Производство 

и преработка” и 

„Архитектура и 

строителство” 

най-малко на 

60% през 2020 

г.; 

5) Повишаване 

на дела на 

завършилите 

висше 

образование на 

възраст от 30 до 

34 г. от 26.9% 

през 2012 г. на 

36% през 2020 

г.; 

6) Повишаване 

на участието на 

населението на 

25-64 

навършени 

години в 

образование и 

обучение от 

1.5% през 2012 

г. на повече от 

5% през 2020 г. 

(4 седмичен 

референтен 

период); 
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7) Намаляване 

на дела на 

неграмотните: 

 сред лицата на 

възраст 15-19 

г. от 2.0% през 

2011 г. на 

1.5% през 

2020 г.; 

сред 20-29 

годишните – от 

2.3% през 2011 

г. на 1.5% през 

2020 г. 

 

 

7.1.5.1.2. Изпълнение на Европейската програма за учене на 

възрастни (ЕПУВ). 

 

МОН Програма „Учене 

през целия живот” 

на ЕС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организирана и 

проведена 

национална 

конференция със 

100 бр. участници 

 

Формулирани 

решения за 

предприемане на 

мерки за 

повишаване на 

взаимодействието 

между 

заинтересованите 

страни на 

национално ниво 

в изпълнение на 

ЕПУВ – І етап 

 

Изградена 

Национална 

информационна 

система в сектора 

1) Повишаване 

на дела на 

обхванатите в 

предучилищнот

о възпитание и 

подготовка деца 

на възраст от 4 

г. до 

постъпване в 

първи клас от 

87.8% през 2012 

г. на 90 % през 

2020 г. 

2) Намаляване 

на дела на 

преждевременн

о напусналите 

образователната 

система на 

възраст от 18 до 

24 г. от 12.5% 

през 2012 г. под 

11% през 2020 

Национално 

ниво 
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Програма на ЕС в 

областта на 

образованието, 

обучението, 

младежта и спорта 

„Еразъм +“ 

за учене на 

възрастни 

(НИССУВ) 

 

Осигурени 

възможности за 

визуализация на 

база от данни за 

подготовка на 

оценки и доклади 

за напредъка. 

 

30 броя обучени 

лица – 

представители на 

държавната 

администрация и 

на социалните 

партньори, за 

осъществяване на 

мониторинг в 

сектора за учене 

на възрастни 

 

Повишен 

административен 

капацитет за 

осъществяване на 

мониторинг на 

политиката за 

учене на 

възрастни 

 

1 бр. подготвено 

предложение за 

определяне на 

приоритетни 

дейности на 

национално ниво 

г.; 

3) Намаляване 

на дела на 15 

годишните със 

слаби 

постижения по: 

 четене от 

39.4% през 

2012 г. на 30% 

през 2020 г.; 

 математика от 

43.8% през 

2012 г. на 35% 

през 2020 г.; 

 природни 

науки от 

36.9% през 

2012 г. на 

30.0% през 

2020 г.; 

4) Повишаване 

на дела на 

придобилите 

степен на 

професионална 

квалификация в 

широките 

области 

„Информатика”

, „Техника”, 

„Производство 

и преработка” и 

„Архитектура и 

строителство” 

най-малко на 

60% през 2020 

г.; 

5) Повишаване 

на дела на 
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в изпълнение на 

ЕПУВ–ІІ етап, 

внесено в ЕК. 

 

Определени 

приоритетни 

дейности на 

национално ниво 

в изпълнение на 

ЕПУВ за периода 

2014-2015 г. 

завършилите 

висше 

образование на 

възраст от 30 до 

34 г. от 26.9% 

през 2012 г. на 

36% през 2020 

г.; 

6) Повишаване 

на участието на 

населението на 

25-64 

навършени 

години в 

образование и 

обучение от 

1.5% през 2012 

г. на повече от 

5% през 2020 г. 

(4 седмичен 

референтен 

период); 

7) Намаляване 

на дела на 

неграмотните: 

 сред лицата на 

възраст 15-19 

г. от 2.0% през 

2011 г. на 

1.5% през 

2020 г.; 

сред 20-29 

годишните – от 

2.3% през 2011 

г. на 1.5% през 

2020 г. 

7.1.5.1.3. Национална подкрепа за създаване и развитие на 

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). 

 

МОН, други 

министерства, 

ведомства и 

Програма на ЕС в 

областта на 

образованието, 

1 бр. Национално 

звено за подкрепа 

на EPALE 

1) Повишаване 

на дела на 

обхванатите в 

Национално и 

международно 

ниво 
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заинтересовани 

страни 

обучението, 

младежта и спорта 

„Еразъм +“ 

 

1 бр. национална 

комуникационна 

стратегия за 

периода 2014–

2015 г. 

 

Приближаване на 

EPALE до 

общността за 

образование и 

обучение на 

възрастни в 

България и 

мотивирането на 

тази общност за 

активно 

ангажиране с 

платформата. 

предучилищнот

о възпитание и 

подготовка деца 

на възраст от 4 

г. до 

постъпване в 

първи клас от 

87.8% през 2012 

г. на 90 % през 

2020 г. 

2) Намаляване 

на дела на 

преждевременн

о напусналите 

образователната 

система на 

възраст от 18 до 

24 г. от 12.5% 

през 2012 г. под 

11% през 2020 

г.; 

3) Намаляване 

на дела на 15 

годишните със 

слаби 

постижения по: 

 четене от 

39.4% през 

2012 г. на 30% 

през 2020 г.; 

 математика от 

43.8% през 

2012 г. на 35% 

през 2020 г.; 

 природни 

науки от 

36.9% през 

2012 г. на 

30.0% през 
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2020 г.; 

4) Повишаване 

на дела на 

придобилите 

степен на 

професионална 

квалификация в 

широките 

области 

„Информатика”

, „Техника”, 

„Производство 

и преработка” и 

„Архитектура и 

строителство” 

най-малко на 

60% през 2020 

г.; 

5) Повишаване 

на дела на 

завършилите 

висше 

образование на 

възраст от 30 до 

34 г. от 26.9% 

през 2012 г. на 

36% през 2020 

г.; 

6) Повишаване 

на участието на 

населението на 

25-64 

навършени 

години в 

образование и 

обучение от 

1.5% през 2012 

г. на повече от 

5% през 2020 г. 
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(4 седмичен 

референтен 

период); 

7) Намаляване 

на дела на 

неграмотните: 

 сред лицата на 

възраст 15-19 

г. от 2.0% през 

2011 г. на 

1.5% през 

2020 г.; 

сред 20-29 

годишните – от 

2.3% през 2011 

г. на 1.5% през 

2020 г. 

7.1.5.1.4. Разработване на инструменти за идентифициране и 

признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез 

неформално обучеие и самостоятелно учене. 

 

МОН, 

НАПОО 

МТСП, АЗ и 

техните 

териториални 

подразделения, 

Главна дирекция 

„Изпълнения на 

наказанията“ към 

МП, 

Социални 

партньори – 

работодатели и 

синдикати 

В рамките на 

средствата по 

проект 

BG051PO001-

4.3.03-0001 „Нова 

възможност за 

моето бъдеще“ 

по ОП „РЧР” за 

2014 г. 

Тестване и 

създаване на 

„Система за 

идентифициране 

и признаване на 

неформално и 

самостоятелно 

учене“ 

Консултиране на 

10 000 лица и 

издаване на 

сертификати за 

професионална 

квалификация на 

1200 лица; 

Изграден 

административен 

капацитет за 

провеждане на 

процеса на 

валидиране 

Подобряване на 

достъпа до 

професионална 

квалификация и 

достъпа до 

пазара на труда; 

Повишаване на 

мотивацията на 

гражданите за 

професионална  

реализация и 

възможностите 

за кариерно 

развитие 

Национално 

ниво 

7.1.5.1.5. Подобряване на приложимостта на образованието и МОН  Бюджет на МОН  Брой паралелки за Подобряване Национално 
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обучението, спрямо нуждите на конкретни целеви групи, 

включително възрастните хора, и изискванията на пазара на труда. 

 

задочна и вечерна 

форма на 

обучение; 

Брой утвърдени 

професионални 

паралелки 

достъпа  до 

образование и 

обучение 

спрямо 

конкретните 

целеви групи и 

изискванията на 

пазара на труда 

ниво 

7.1.5.2. Насърчаване достъпа на възрастните хора до образование и обучение, информационни и комуникационни технологии, които ще им позволят да останат 

активни и пълноценно да участват в обществения живот. Засилване на мерките, целящи развиване на компютърни и технологични умения за възрастните като 

средство за подобряване на възможността за постигане на общество на знанието. 

      

7.1.5.3. Промотиране на ученето на работното място. 

      

7.1.5.4. Разработване на инструменти за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и 

самостоятелно учене. 

      

7.1.5.5. Подобряване на приложимостта на образованието и обучението, спрямо нуждите на конкретни целеви групи, вкл. на възрастните хора и изискванията на 

пазара на труда. 

      

7.1.5.6. Разработване на учебни програми за придобиване и усвояване на нови знания и умения на поколението на възраст 50+ години, съобразени с потребностите 

на бизнеса и на пазара на труда. 

      

7.1.6. Развитие на доброволчеството, солидарността между поколенията,  позитивния публичен образ и разбиране за социална ценност на по-възрастните хора. 

7.1.6.1. Стимулиране на доброволните участия на хората в пенсионна възраст в социалния живот на общността и развитието на гражданското общество. 

7.1.6.1.1. Организиране на информационни кампании. БЧК Проект на БЧК Обучения; 

Информационни 

кампании; 

Подготовка на  

доброволци-

обучители по 

темата;  

Прилагане на 

метод «връстници 

обучават 

връстници». 

Подобряване на 

сътрудничество

то с други НПО. 

Национално 

ниво 

7.1.6.2. Насърчаване на доброволческата дейност на младежите в полза и в подкрепа на възрастните хора. 

7.1.6.2.1. Насърчаване на доброволческата дейност на младежите в ММС Национална Чрез дейностите С цел Национално 
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полза и в подкрепа на възрастните хора. 

 

програма за 

младежта 2011-2015 

по Подпрограма 3 

– Младежко 

доброволчество и 

участие в 

доброволчески 

инициативи се 

цели да 

популяризира 

доброволческият 

труд сред 

младежите в 

подкрепа и 

защита на 

уязвимите и 

маргинализирани 

групи в 

обществото. 

 

 

 

популяризиране 

и развитие на 

доброволчество

то в страната, 

темите и 

дейностите по 

Подпрограма 3 

– Младежко 

доброволчество 

и участие в 

доброволчески 

инициативи са 

разширени, вкл. 

Дейности, 

свързани с 

Кампанията на 

Съвета на 

Европа „Език 

без омраза“. 

ниво  

7.2. Разработване и изпълнение на Национална междусекторна програма за активен живот на възрастните хора. 

7.2.1. Разработване на Национална цялостна стратегия за активен 

живот на възрастните хора по две годишен проект на МТСП и ЕК. 

МТСП  

Отдел 

„Демографско 

развитие, политики 

и стратегии” 

896 638,53 лв. 

Проект 

VS/2014/0026 

„Разработване на 

Национална 

цялостна стратегия 

за активен живот на 

възрастните хора” 

по Грантово 

споразумение на 

МТСП с 

Европейската 

комисия 

Подготвен 

национален и 

регионален 

анализ; 

Разработена 

стратегия; 

Издаден Сборник; 

Организирани и 

проведени 12 

национални и 

регионални 

кръгли маси и 

обучителни 

семинари; 

Проведена 

международна 

конференция и 

др. 

Информиране и 

обучение на 450 

участника, вкл. 

представители 

на политици, 

социални 

партньори, 

общини, 

администрация, 

медии и др.  

Национално 

ниво, по 

шестте 

статистически 

райони 
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7.2.2. Разработване на доклад за степента на отразяване в секторните 

политики на Националната концепция за активен живот на 

възрастните хора (2012-2013 г.). 

МТСП  

Отдел 

„Демографско 

развитие, политики 

и стратегии” 

Бюджет по 

програма 

„Демографско 

развитие” на МТСП 

Разработен 

доклад за МС. 

Модернизиране 

и адаптиране на 

секторните 

политики към 

остаряването на 

населението и 

на работната 

сила. 

Национално 

ниво 

Направление 8 – Развитие на солидарност между поколенията 

8.1. Разпределение и диверсифициране на отговорностите, свързани с дългосрочната грижа за старите хора 

8.1.1. Изпълнение на Схема по ОП РЧР „Помощ в дома”  - бюджетна 

линия BG051PO001-5.1.04. 

МТСП, АСП Бюджет 

32 426 266,25 лв.  

В рамките на 

схемата ще се 

даде възможност 

за 

съществуващите 

домашни оциални  

патронажи да 

разширят 

ейността си, като 

се създадат 152   

звена и 15 

ентъра  за услуги 

в домашна 

среда, които да 

предоставят по  

иновативен начин  

услуги за лична 

помощ, социална 

подкрепа и  

помощ при 

комунално-битови  

дейности. По този 

начин ще се 

гарантира 

по-висока 

ефективност 

на 

предоставяните 

услуги при 

Повишаване на 

ефективността 

и  

разнообразяван

е на услугите за 

хора с 

увреждания и  

възрастни хора.  

Количествени  

Индикатори: 

създадени 152  

звена и 15 

центъра;  

обслужени  

12 000 лица; 

нает персонал 

за  

предоставяне 

на услуги 5 000 

безработни  

лица  

Национално  

ниво 
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използване 

на значително по- 

малък финансов 

ресурс чрез 

прилагане 

на гъвкави 

механизми  

за съчетано 

почасово 

ползване на 

различни  

социални услуги,  

ориентирани към  

индивидуалните 

потребности на 

нуждаещите се.   

8.1.2. Национална програма „Асистенти за хора с увреждания” 

(АХУ). 

МТСП, АХУ, АСП В рамките на 

утвърдения бюджет  

за 2014 г. –  

7 612 352 лв.   

 

Националната 

програма 

„Асистенти  

за хора с 

увреждания” 

(АХУ) 

Ангажиране на 

3 504   лични  

асистенти. 

 

Национално  

ниво 

8.2. Активно включване на хора в пенсионна възраст в доброволчески мрежи за солидарност и полагане на грижи за най-възрастните. 

      

8.3. Разработване на схеми за предаване на опита от по-възрастните към по-младите. 

8.3.1. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 

(2014-2020 г.). 

МОН В рамките на 

средствата за 

реализация на  

Националната 

стратегия за 

развитие на 

педагогическите 

кадри (2014-2020г.) 

за 2014 г. 

Реализиране на 

политики и 

мерки, разписани 

в Националната 

стратегия за 

развитие на 

педагогическите 

кадри /2014-2020/ 

 

Професионална 

помощ и  

подкрепа за 

начинаещи 

учители  

 

Национално 

ниво 

8.3.2. Насърчаване на работодателите да приемат за стажуване 

младежи до 29 години (чл. 41 от ЗНЗ). – срв.т.6.1.1.9 

 

МТСП, АЗ  Държавен бюджет - 

661 759 лв. 

заетост 408 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна    

8.3.3. Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване  

безработни лица до 29 - год. възраст (чл. 41а от ЗНЗ). – срв. т. 6.1.1.10 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

690 191 лв. 

заетост 292 лица Прилага се на 

територията на 
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 цялата страна    

8.3.4. Осигуряване на суми за наставник за разкрити работни места за 

чиракуване за безработни лица до 29 год. (чл. 41а от ЗНЗ).- срв. 

т.6.1.1.11 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

307 375 лв. 

заетост 285 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна    

8.3.5. Развитие на обществена чувствителност и разбиране към 

проблемите на възрастните хора. 

БЧК Проект на БЧК Провеждане на 

информационни 

кампании и 

кръгли маси в 14 

области на 

страната 

 

Повишена 

обществена 

чувствителност 

и разбиране за 

проблемите на 

хората от 

третата възраст. 

Национално 

ниво 

8.3.6. Национален форум на изследователите по стареенето, 2014 г. Център за 

демографски 

изследвания и 

обучение 

Предстои 

уточняване на 

субсидията 

Интегриране на 

изследванията по 

стареенето от 

различни научни 

направления 

Координиране 

на 

научноизследов

ателската 

дейност 

Национално 

ниво 

8.3.7. Научен семинар „Междупоколенческите отношения – 

приемственост, сътрудничество, конфликти”. 

Център за 

демографски 

изследвания и 

обучение 

Предстои 

уточняване на 

субсидията  

Анализ на 

поколенческите 

позиции в 

обществото и в 

семейната 

организация 

Разширяване на 

научния 

капацитет по 

проблеми на 

солидарността 

между 

поколенията. 

Национално 

ниво 

8.4. Развитие на обществена чувствителност и разбиране към проблемите на възрастните хора. 

      

8.5. Формиране на отговорност и отчитане на въздействието на политически и административни решения върху бъдещето на младите поколения. 

      

Направление 9 – Повишаване на общото образователно, духовно и културно  равнище, квалификация, способности и умения на 

населението от всички възрастови групи 

9.1. Създаване условия за пълно обхващане на децата в детски градини и предучилищни форми на обучение. 

      

9.2. Осигуряване на равен достъп на всички деца до образование във всички образователни степени без разлика на етническа принадлежност, пол, произход, 

вероизповедание, социално положение и др. 

9.2.1. нова мярка 

Разширяване обхвата на целодневната организация на учебния 

процес (ЦОУД).  

МОН, 

общини 

Бюджет на МОН и 

общини, средства 

по национални 

програми за 

Осигурени 

подходящи 

условия за 

ЦОУД; 

Брой ученици, 

обхванати в 

ЦОУД 

Национално 

ниво 



 95 

развитие на 

средното 

образование за 2014 

г. 

 

Осигурени 

педагогически 

кадри; 

 

Осигурено 

столово хранене в 

съответствие с 

изискванията; 

 

Осигурен 

безплатен 

транспорт за 

учениците от 

други населени 

места. 

9.2.2. нова мярка 

Осигуряване за безвъзмездно ползване на комплекти учебни 

помагала за децата в подготвителна група 5 – 7 години в държавните, 

общинските и частните детски градини и училища. 

МОН Средства от 

централния бюджет 

по бюджетите на 

първостепенните 

разпоредители с 

бюджети, 

финансиращи 

съответните детски 

градини и училища 

Брой деца/Брой 

комплекти учебни 

помагала, 

предоставени за 

безвъзмездно 

ползване 

 

 

 

 

 

Равен достъп  

на децата на  5-

7 годишна 

възраст  в 

подготвителнат

а група за 

постигане на 

максимален 

процент деца в 

предучилищна 

възраст 

Национално 

ниво 

9.2.3. нова мярка 

Осигуряване за безвъзмездно ползване на комплекти учебници и 

учебни помагала за учениците от І до ІV клас, комплекти учебници за 

учениците от V до VІІ клас в държавните, общинските и частните 

училища. 

 

МОН Средства от 

централния бюджет 

по бюджетите на 

първостепенните 

разпоредители с 

бюджети, 

финансиращи  

съответните 

училища 

Брой ученици/ 

брой комплекти 

учебници и 

учебни помагала 

за учениците от І 

до ІV клас, 

Брой ученици/  

брой комплекти 

учебници  за 

учениците от V 

до VІІ клас, 

предоставени за 

Равен достъп до 

образование на 

учениците от І 

до VІІ клас 

Национално 

ниво   
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безвъзмездно 

ползване 

9.2.4. нова мярка 

Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и 

деца с изявени дарби. 

МОН Средства от 

държавния бюджет 

и др. 

 

 

Брой ученици, 

участващи 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности; 

 

Брой ученици, 

участващи в 

дейности за 

подкрепа на деца 

с изявени дарби 

Осигурени 

условия за 

личностно 

развитие на  

ученици; 

 

Подкрепа на 

деца с изявени 

дарби 

Национално 

ниво 

9.2.5. Съдействие на бежанците и търсещите закрила при записване 

на децата в детска градина и училище . 

БЧК 

Бежанско-

мигрантска служба 

на БЧК 

По проект на БЧК 

финансиран от 

ВКБООН  

Съдействие при 

записване в 

училище или 

детска градина и 

проследяване 

развитието на 

децата бежанци. 

Брой деца 

бежанци 

записани в 

българско 

училище или 

детска градина 

Национално 

ниво 

9.3. По-пълно обхващане на учениците в задължителните образователни степени и превенция на отпадането им от образователната система 

9.3.1. нова мярка 
Превенция на отпадането в задължителна училищна възраст, 

компенсаторни мерки за застрашените от отпадане и реинтеграция на 

преждевременно напусналите. 

МОН  Бюджет на МОН, 

общини, 

национални 

програми за 

развитие на 

средното 

образование за 2014 

г. 

План за 

изпълнение на 

Стратегията за 

намаляване дела 

на 

преждевременно 

напусналите 

образователната 

система /2013-

2020 г./ за 2014 – 

2015 г. 

Осъществяване 

на политики и 

ключови мерки 

за 

предотвратяван

е на отпадането 

от училище и 

реинтеграция на 

прежодевремен

но напуснали 

образователната 

система. 

Намаляване на 

дела на 

преждевременн

о напусналите 

образователната 

система до 2020 

Национално 

ниво 
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под 11%. 

9.3.2. нова мярка 

Създаване на единна информационна система, отразяваща 

движението на учениците.  

 

 

МОН 

ЕСГРОН  

Средства от 

държавния бюджет 

и  ОП „НОИР”  

Брой ученици Прилагане 

мерки за 

превенция на 

отпадането и за 

реинтеграция 

Национално 

ниво 

9.4. Преодоляване неграмотността в средите на бедното население и в групите в неравностойно положение. 

9.4.1. нова мярка 

Улесняване достъпа на неграмотни и слабограмотни лица над 16 

години до професионална подготовка и по-конкурентно участие на 

пазара на труда чрез ограмотяване и формиране на ключови 

компетентности. 

МОН,  чрез проект  

BG051РО001/4.3-

01 „Ограмотяване 

на възрастни“ 

В рамките на 

средствата по 

проекта за 2014 г. 

Брой лица, 

включени в 

курсове; 

Брой-лица, 

завършили 

курсовете и 

положили 

финални тестове; 

Брой лица, 

успешно 

завършили 

курсовете  

Достъп на 

неграмотните и 

слабограмотни 

хора до 

общообразовате

лна и 

професионална 

подготовка и до 

по-конкурентно 

им участие на 

пазара на труда 

Национално 

ниво 

9.5. Осигуряване на високо качество на образованието чрез подобряване на съдържанието на учебния процес и материалната база, повишаване квалификацията 

на преподавателите и осигуряване на училищата с информационни технологии. 

9.5.1. Национална програма „Квалификация”. МОН Средства по 

Национална 

програма 

„Квалификация” за 

2014 г. 

 

Реализиране на 

следните мерки, 

заложени 

Национална 

програма 

„Квалификация” 

за 2014 г. 

 

  

Изпълнение на 

индикаторите, 

заложени 

Национална 

програма 

„Квалификация

” за 2014 г. 

по отделните 

мерки 

Национално 

ниво 

9.5.2. Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на 

педагогическите специалисти“ по ОП РЧР. 

МОН  

Национален 

институт за 

образование и 

квалификация в 

системата на 

образованието -  

Средства по проект 

BG051PO001-

3.1.03-0001 

„Квалификация на 

педагогическите 

специалисти“ по 

ОП РЧР  за 2014 г. 

Брой учители, 

включени в 

програми за 

обучение и 

повишаване на 

квалификацията 

 

Осигуряване 

условия за 

повишаване 

квалификацията 

на 

педагогическит

е специалисти 

Национално 

ниво 

9.5.3. Национална програма „ИКТ в училище“. МОН  Средства по 

Национална 

Обновяване на 

материалната база 

Достигане на 

съотношение 10 

Национално 

ниво 
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програма „ИКТ в 

училище“ за 2014 г. 

с нови 

технологично 

обезпечени 

работни места 

ученика на 1 

компютъризира

но работно 

място (10:1) 

 НАПОО Средства по проект 

„Подобряване 

качеството на 

услугите по 

професионално 

обучение на 

възрастни, 

предоставяни от 

центровете за 

професионално 

обучение“ за 2014 г. 

 

Два  броя 

наръчници за 

служителите и за 

преподавателите 

от ЦПО, насочени 

към повишаване 

на 

квалификацията 

им; 

Провеждане на 

обучения по 

региони за 

служители и 

преподаватели от 

ЦПО  

Повишаване на 

квалификацията 

на състава на 

ЦПО и на 

качеството на 

предоставяните 

услуги от ЦПО 

 

Национално 

ниво 

9.6. Формиране на умения за работа с високи технологии. 

      

9.7. Изграждане на трайни навици за учене през целия живот, осигуряване на максимално добри условия за непрекъснато професионално обучение и развитие и 

развиване на системата за квалификация, преквалификация и продължаващо обучение. 

9.7.1. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 

(2014-2020г.). 

МОН 

 

1. В рамките на 

средствата за 

реализиране на 

Националната 

стратегия за 

развитие на 

педагогическите 

кадри (2014-2020) 

за 2014 г. 

 

 

1. Реализиране на 

мерки, заложени 

в Националната 

стратегия за 

развитие на 

педагогическите 

кадри (2014-2020) 

за 2014 г. 

 

 

2. Изпълнение на 

дейности по 

проекта за 2014 г. 

Създаване 

условия за 

непрекъснато 

професионално 

обучение и 

развитие и 

развиване на 

системата за 

квалификация, 

преквалификац

ия и 

продължаващо 

обучение на 

педагогическит

е кадри 

 

Национално 

ниво 
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9.7.2. проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на 

педагогическите специалисти” по ОП „РЧР”. 

МОН 

 

В рамките на 

средства по проект  

BG051PO001-

3.1.03-0001 

„Квалификация на 

педагогическите 

специалисти” по 

ОП „РЧР” 

Изпълнение на 

дейности по 

проекта за 2014 г. 

Създаване 

условия за 

непрекъснато 

професионално 

обучение и 

развитие и 

развиване на 

системата за 

квалификация, 

преквалификац

ия и 

продължаващо 

обучение на 

педагогическит

е кадри 

 

 

Национално 

ниво 

9.7.3. Разработване на Държавни образователни изисквания за 

придобиване на квалификация по 20 професии. 

МОН 

НАПОО 

Средства от 

бюджета на МОН и 

други източници 

Разработени 

Държавни 

образователни 

изисквания за 

придобиване на 

квалификация по 

20 професии от 

Списъка на 

професиите за 

професионално 

образование и 

обучение 

Повишаване 

качеството на 

квалификацията

, 

преквалификац

ията и 

продължаващот

о обучение  

Национално 

ниво 

9.7.4. Проект BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на 

интернационализацията на българските предприятия”. 

 

МИЕ ОП „Конкуренто-

способност“ 

Организиране на  

обучения и 

семинари за 

малки и средни 

предприятия за 

повишаване на 

търговските им 

умения и опит 

Брой лица, 

включени в 

обученията 

Национално 

ниво 

9.8. Предприемане на мерки, насочени към социализиране и осигуряване на условия за интеграция на ученици със специални образователни потребности и 
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специфични увреждания в общообразователното училище 

9.8.1. Национална програма  „Модернизация на материалната база в 

училище“, модул „Достъпна архитектурна среда“. 

МОН 

  

Средства по 

Национална 

програма  

„Модернизация на 

материалната база в 

училище“, модул 

„Достъпна 

архитектурна 

среда“ за 2014 г. 

 

Осигурена 

достъпна 

архитектурна 

среда  

Подобряване на 

условията за 

интеграция на 

ученици със 

специални 

образователни 

потребности и 

специфични 

увреждания в 

общообразовате

лното училище 

Национално 

ниво; 

държавни 

училища  

9.8.2. Поддържане на ресурсни центрове. МОН – ресурсни 

центрове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на МОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой специалисти 

от ресурсните 

центрове, които 

подпомагат 

децата и 

учениците със 

специални 

образователни 

потребности в 

детските градини 

и 

общообразовател

ните училища; 

брой деца и 

ученици, 

подпомагани от 

специалистите; 

 

 

Осигурена 

допълнителна 

подкрепа на 

децата и 

учениците, 

включени в 

общообразовате

лна среда; 

Брой училища 

на територията 

на цялата 

страна 

Национално 

ниво 

 

9.8.3. Проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение“ по ОП 

„РЧР”. 

Проект 

BG051PO001-

4.1.07 „Включващо 

обучение“ по ОП 

„РЧР” 

Бюджет по проект  

BG051PO001-

4.1.07„Включващо 

обучение“ по ОП 

„РЧР” за 2014 г. 

Брой 

специалисти, 

назначени в 

общообразовател

ните училища за 

подпомагат 

включващото 

Осигурена 

допълнителна 

подкрепа на 

децата и 

учениците, 

включени в 

общообразовате

Национално 

ниво 
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обучение;  

брой деца и 

ученици, 

включени в 

процеса на 

включващото 

обучение. 

лна среда; 

Брой училища 

на територията 

на цялата 

страна 

9.9. Създаване на условия за сближаване на образователните модели на жителите на големите градове и на живеещите в малките селища и особено в 

изостаналите селски райони. 

      

9.10. Повишаване ефективността на работа в специализираните училища за деца с умствена изостаналост. 

9.10.1. Проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение“ по ОП 

РЧР, дейност 4. 

МОН   

 

В рамките на 

средствата по 

проект 

BG051PO001-4.1.07 

„Включващо 

обучение“ по ОП 

„РЧР”, дейност 4 

„Изграждане на нов 

модел на 

организация и 

функциониране на 

училищата за деца с 

умствена 

изостаналост от 

интернатен тип” 

за 2014 г. 

Брой специалисти 

за продължаване 

на работата с деца 

с тежки и 

множество 

увреждания 

 

Осигурени 

специалисти за 

продължаване 

на работата с 

деца с тежки и 

множество 

увреждания; 

Осигурено 

специализирано 

хранене на 

децата, 

съобразено със 

здравословното 

им състояние; 

осигурен 

ежедневен 

специализиран 

транспорт за 

децата от дома 

до училището и 

обратно. 

Столична 

община – но 

новият модел 

на организация  

ще послужи за 

модел на 

работа в 

помощните 

училища на 

национално 

ниво 

9.11. Преодоляване на социалната изолация чрез образователни програми. 

      

9.12. Преструктуриране и реформиране на възпитателните училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ): пренасочване на 

съществуващия капацитет и ресурси към алтернативни социални услуги. 

9.12.1. Проект на УНИЦЕФ, МОН, МП, АСП. МОН, МП, АСП 

Необходими са 

законодателни 

Проект на 

УНИЦЕФ 

Брой обучения на 

директори и 

специалисти от 

Направени 

предложения за 

законодателни 

Национално 

ниво 
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промени в 

областта на 

правосъдието на 

детето 

ВУИ и СПИ промени 

9.13. Предприемане на специални мерки за развитие на чувство на национална идентичност и принадлежност към българската нация  

9.13.1. Целева подкрепа на дейности в областта на музейното дело и 

изобразителните изкуства чрез бюджета на Министерството на 

културата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МК Осигуряване на 

целева подкрепа на 

дейности в областта 

на музейното дело и 

изобразителните 

изкуства чрез 

бюджета на МК;  

 

Провеждане на 

сесии за частично 

финансиране на 

проекти в областта 

на музейното дело и 

изобразителните 

изкуства, 

финансирани чрез 

бюджета на МК; 

 

Участие в 

инициативата 

„Европейска нощ на 

музеите”; 

 

Организиране на 

национални срещи 

на тема 

„Съхраняването на 

националната 

идентичност и 

музеите в България, 

като част от 

устойчивото 

развитие” ; 

 

Финансирани 

проекти  

 

 

 

 

 

 

Финансирани 

проекти  

 

 

 

 

 

 

 

Национална 

програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публично 

обявяване чрез 

страницата на 

МК и обявя в 

един 

ежедневник за 

участие. 

 

Популяризиран

е чрез 

електронната 

страница на МК 

за широк 

достъп до 

културните 

събития, 

организирани 

от  музеите и 

художествените 

галерии 

 

Популяризиран

е чрез 

електронната 

страница на МК 

и на страницата 

на музея – 

домакин. 

 

 

 

 

 

 

Национално 

ниво 
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По Програма № 1 

“Опазване на 

недвижимото 

културно 

наследство” 

финансиране чрез 

бюджета на 

Министерството на 

културата на 

теренни 

археологически 

проучвания и 

теренна 

консервация 

(укрепване, 

защитни покрития, 

вертикална 

планировка); 

- финансиране на 

консервационно-

реставрационни 

работи на 

недвижими 

културни ценности 

Опазване на 

недвижими 

културни 

ценности, 

свързани с 

българската 

история и култура 

в страната и 

чужбина; 

- интегрирането 

на недвижимото 

културно 

наследство в 

съвременната 

среда и 

реализиране на 

неговите функции 

като фактор за 

устойчиво 

развитие; 

 

 

 

 

Осигуряване на 

възможност за 

ефективна 

социализация 

на 

недвижимото 

културно 

наследство и 

включването му 

в системата на 

културния 

туризъм.  

Реализирането 

на тези 

дейности ще 

има 

многопосочен и 

траен ефект в 

различни 

области на 

общественото 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.13.2. Изпълнение на дейностите по националната система „Живи 

човешки съкровища – България” чрез бюджета на Министерството на 

културата. 

 

МК  Съхраняване на 

нематериалното 

културно 

наследство 

 

Организиране на 

процедура за 

попълване на 

националната 

система „Живи 

човешки 

съкровища – 

България”. 

Брой на 

постъпилите 

Попълване на 

националната и 

регионалните 

листи с 

елементи на 

нематериалното 

културно 

наследство 

 

Национално 

ниво, по 

региони 

 



 104 

кандидатури. 

9.13.3.Финансова подкрепа за развитие на сценичните изкуства чрез 

бюджета на Министерството на културата. 

МК Провеждане на 

сесии за подкрепа 

на сценичните 

изкуства по 

програма на 

Министерството на 

културата. 

 

Създадени 

спектакли и 

концерти; брой 

подкрепени 

проекти.  

Разширяване на 

достъпа на 

населението до 

високо-

художествени 

произведения 

на театралното, 

музикално и 

танцово 

изкуство  

Национално 

ниво  

9.14. Приоритетно прилагане на мерки за развитие на читалищата като средища на духовно израстване и развитие на културната идентичност. 

9.14.1. Конкурсна сесия за целева финансова подкрепа на дейността 

на народните читалища чрез държавния бюджет 

МК Организиране на 

конкурсна сесия за 

целева финансова 

подкрепа на 

дейността на 

народните 

читалища чрез 

държавния бюджет 

Финансово 

подпомагане на 

читалищата в три 

направления – 

ремонтни 

дейности, 

художествено-

творческа 

дейност и 

попълване на 

библиотечните 

фондове и 

закупуване на 

техника, 

библиотечен и 

друг 

специализиран 

софтуер. 

Брой подкрепени 

проекти в трите 

направления. 

Осигуряване на 

възможности за 

подобряване на 

условията в 

читалищата, 

тяхната 

модернизация, 

постигане на 

устойчивост на 

дейността им и 

насърчаване на 

предлагането на 

нови форми и 

услуги. 

Национално 

ниво и по 

региони 

9.15. Формиране на култура, ориентирана към знанието.      

9.15.1. Проект с МОН по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския Социален Фонд 

на ЕС „Развитие на млади изследователи в областта на 

демографията” – BG051PO001-3.3.06-0001. 

ИИНЧ при БАН 

 

Оперативна 

програма „Развитие 

на човешките 

ресурси” 

Провеждане на 

Софийска лятна 

школа по 

демография, 

семинари, 

Подготовка на 

специалисти в 

областта на 

демографията 

Национално 

ниво 
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консултации и др. 

В. Приоритет ІІІ. Постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот за 

всички социални групи 

Направление 10 – Създаване на условия за равни възможности за пълноценен социален, продуктивен живот за всички социални групи. 
10.1. Разработване и внедряване на система от показатели за проследяване на състоянието и тенденциите по отношение на равнопоставеността и равното 

третиране. 

10.1.1. Restoring the European Dimensions of the Romani Language 

and Culture“ (Възстановяване на европейските измерения на 

ромския език и култура) “R.E.D.-Rrom”, Contrat commun n. 2009 – 

2163 / 001 – 001 CU7 MULT7” Grant Agreement No.: 

JUST/2010/FRAC/AG/1154 - 30-CE-0377112/00-32 (06.08.2010 – 

30.07.2014 г.). 

ИИНЧ при БАН 

 

Европейска 

комисия 

 

Анализ на 

ситуацията с 

включването на 

ромите 

 

: Международно 

ниво 

 

10.2. Провеждане на целенасочена активна политика на пазара на труда за социална и икономическа интеграция на групи в неравностойно положение в 

България и отстраняване на неравенства в третирането им на работното място 

10.2.1. Заетост на хора с увреждания.  МТСП-

ПХУРВСП, АХУ 

В рамките на 

бюджета на 

отговорната 

институция - АХУ 

Стимулиране на 

работодатели от 

обичайна работна 

среда за наемане 

на хора с 

увреждания и 

осигуряване на 

достъп, 

адаптиране и 

оборудване на 

работното място. 

Брой хора с 

трайни 

увреждания, 

наети  в 

обичайна 

работна среда.  

Приспособени  

и  оборудвани  

работни  места  

за  хора  с 

трайни  

увреждания.  

Национално 

ниво 

10.2.2. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания. 

МТСП-ППТТМ, 

АЗ 

 

 

Държавен бюджет- 

9 798 943 лв. 

Заетост Заетост на 1 964 

лица, от тях 

нова заетост на 

100 лица. 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна. 

10.2.3. Подобряване на условията на труд на хора с увреждания. 

 

МТСП-ПХУРВСП, 

АХУ 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорната 

институция - АХУ 

Стимулиране на 

работодатели от 

специализирана 

работна среда за 

подобряване 

условията на труд 

и технологично 

обновяване на 

Брой хора с 

увреждания с 

подобрени 

условия на труд 

в 

специализирана 

работна среда; 

Брой 

Национално 

ниво 
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производствения 

процес. 

технологично 

обновени 

специализирани 

предприятия и 

кооперации. 

10.2.4. Подкрепа за заетост на хора с увреждания. МТСП-ПХУРВСП, 

АХУ 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорната 

институция - АХУ 

Възстановяване 

на работодателите 

на 30 на сто от 

внесените 

осигурителни 

вноски за наетите 

и работещи по 

трудово 

правоотношение 

хора с 

увреждания. 

Размер на 

възстановените 

средства - лв. 

 

Национално 

ниво 

10.2.5. Възстановяване на специализирани предприятия, кооперации 

и трудово-лечебни бази на хора с увреждания, членуващи в 

национално-представителните организации на и за хора с увреждания 

на 50 на сто от внесените осигурителни вноски за работещите, 

влизащи в списъчния брой на персонала. 

 

МТСП-ПХУРВСП, 

АХУ 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорната 

институция - АХУ 

Възстановяване 

на 

специализираните 

предприятия, 

кооперации и 

трудово-лечебни 

бази на хора с 

увреждания, 

членуващи в 

национално-

представителните 

организации на и 

за хора с 

увреждания на 50 

на сто от 

внесените 

осигурителни 

вноски за 

работещите , 

влизащи в 

списъчния брой 

на персонала 

Размер на 

възстановените 

средства - лв. 

 

Национално 

ниво 

10.2.6. Развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с МТСП-ПХУРВСП, В рамките на Създаване на Брой хора с Национално 
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увреждания. АХУ 

 

 

бюджета на 

отговорната 

институция - АХУ 

условия за 

развитие на 

самостоятелна  

стопанска 

дейност на хората 

с увреждания. 

увреждания, 

стартирали 

самостоятелно-

стопанска 

дейност. 

ниво 

10.2.7. Изплащане на целеви помощи на лица с трайни увреждания. МТСП-ПХУРВС, 

АХУ 

В рамките на 

бюджета на 

отговорната 

институция - АХУ 

Изплащане на 

целеви помощи за 

лица с трайни 

увреждания при 

посещения в 

общински, 

здравни, 

културни и други 

институции – 

чл.51, чл.52, 

чл.53, чл.53а и 

чл.53б от 

ППЗИХУ. 

Брой хора с 

трайни 

увреждания, 

получаващи 

целеви помощи 

Национално 

ниво 

10.2.8. Изплащане на месечна добавка за социална интеграция на 

хора с увреждания.  

МТСП, АСП В рамките на 

утвърдения бюджет 

Изплащане на 

месечна добавка 

за социална 

интеграция на 

хора с 

увреждания по 

реда на ЗИХУ и  

ППЗИХУ. 

Средномесечен 

брой лица, в т.ч. 

деца, на които 

се изплащат 

месечни 

добавки за 

социална 

интеграция - 

508 000 
средномесечен 

бр. правоимащи 

лица 

Национално  

ниво 

10.2.9. Мониторинг на усвояването на отпуснати средства за хора с 

увреждания от АХУ. 

МТСП-ПХУРВСП, 

АХУ 

В рамките на 

бюджета на 

отговорната 

институция - АХУ 

Осъществяване на 

мониторинг, 

относно 

ефективното 

усвояване на 

отпуснатите 

средства и 

изпълнение на 

Брой проверки Национално 

ниво 
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договорните 

задължения. 

10.2.10.  Изплащане на целеви помощи за изработване, покупка и 

ремонт на МИПСПС. 

МТСП, АСП В рамките на 

утвърдения бюджет 

Изплащане 

целеви помощи за 

изработване, 

покупка и  ремонт 

на 

МИПСПС по реда 

на ЗИХУ и 

ППЗИХУ. 

Средномесечен 

брой лица, на 

които се 

изплащат 

целеви помощи 

за МИПСПС. 

Национално  

ниво 

10.2.11. Национална програма "Асистенти на хора с увреждания". 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

7 612 352 лв. 

заетост 2 000 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна 

10.2.12. Програма "Кредит без лихва за хора с увреждания". 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

145 431 лв. 

заетост 46 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна 

10.2.13. Насърчаване на работодателите да наемат безработни с  

трайни увреждания, включително военноинвалиди (чл. 52, ал.1 от 

ЗНЗ). 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

575 111 лв. 

заетост 282 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна 

10.2.14. Насърчаване на работодателите да наемат безработни с 

трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа (чл. 52, 

ал.2 от ЗНЗ). 

МТСП, АЗ  Държавен бюджет - 

874 475 лв. 

заетост 469 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна 

10.3. Създаване на условия за повишаване благосъстоянието на децата и деинституционализация на деца, лица с увреждания и възрастни хора, настанени в 

специализирани институции, посредством предоставяне на услуги в общността 

10.3.1. Схема по ОП  РЧР  -  „Живот в общността “  . 

 

МТСП, АСП ЕСФ - Договорени 

10 200 000  лв., в 

т.ч.:  Компонент 1 -  

разкриване на 

социални услуги в 

общността за 

младежи,  

напускащи  

Домове за деца 

лишени  от 

родителски грижи 

(ДДЛРГ).; размер 

на финансиране 

– 5 322 360  лв.  

Компонент 2 –  

По проект 

„Развитие на 

системата за 

планиране и 

предоставяне на 

социални услуги 

на регионално 

равнище”  по ОП 

РЧР е изготвен 

анализ за 

потребностите от 

социални услуги 

на целевата група 

по схема „Живот 

в общността”. 

Количествени и 

качествени 

показатели: 

- Брой 

създадени нови 

форми на 

социални 

услуги в 

общността: 

най-малко 90  

- Брой лица, 

ползващи 

социални 

услуги в 

общността:  

Национално  

ниво 
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разкриване на 

социални  услуги в 

общността за  хора 

с увреждания, 

чакащи за 

настаняване в 

специализирани  

институции; размер 

на финансиране –  

4 877 640 лв. 

Предложени са за 

разкриване 

социални услуги 

в общността (по 

видове и по 

общини). 

най-малко   

1 000 лица  
 

10.3.2. Предоставяне на социални услуги в общността, чрез 

лицензиране на доставчици на социални услуги за деца. 

 

МТСП, ДАЗД ДБ Лицензионна 

дейност 

Подобряване 

достъпа на 

децата и 

семействата до 

социални 

услуги за деца в 

общността; 

Брой 

лицензирани 

доставчици; 

Брой 

предоставени 

услуги. 

Национално 

ниво 

10.3.3. Помощи по ЗЗД МТСП, АСП В рамките на 

утвърдения за 2014 

г. бюджет –  

8 900 000 лв. 

Оказана 

финансова 

подкрепа на деца 

и семейства чрез 

предоставени  

помощи по ЗЗД. 

7 400 

средномесечен 

бр. случаи  

 

Национално  

ниво 
 

10.3.4. „Да не изоставяме нито едно дете”.  

 

МТСП, АСП ЕСФ и НФ - Общ 

бюджет  

18 000 000 лв., в 

т.ч.:  

Компонент 1 –  

5 000 000 лв. и  

сключен договор с 

ДАЗД  

(4 960 400,17 лв.);  

Компонент 2 –  

Нови социални 

услуги  в 

общността и  

резидентен тип;  

Реинтегриране на 

деца от  

Специализиранит

е институции;  

Закриване на 

специализирани  

Брой нови 

социални 

услуги в 

общността и 

резидентен тип: 

целева стойност 

до края на 

операцията 

най-малко 60 

бр.; 

Национално  

ниво  
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13 000 000 лв.   институции за 

деца.  

 

Брой деца от 

специализирани 

институции, 

реинтегрирани 

в общността: 

целева стойност 

до края на 

операцията не 

по-малко от  

1 100 деца; 

Минимален 

брой закрити 

специализирани 

институции:  

15  бр. 
специализирани 

институции за 

деца с 

увреждания. 

10.3.4.1. „Приеми ме”. МТСП, АСП Бюджет 15 000 000 

лв.; Конкретен 

бенефициент  - 

АСП, в 

партньорство с 83 

общини 

Да се подкрепи 

процеса на 

деинституционал

изация на деца, 

като се създаде и 

реализира 

устойчив модел за 

развитие на 

заместваща 

семейна грижа за 

деца, настанени в 

специализирани 

институции и на 

деца, в риск от 

изоставяне. 

Брой деца от 

специализирани 

институции и 

деца в риск от 

изоставяне, 

настанени в 

приемни 

семейства  и 

семейства на 

близки и 

роднини;  

Брой  приемни 

семейства 

Национално 

ниво 

 

10.3.5.  „Шанс за щастливо бъдеще”. МТСП, АСП ЕСФ и НФ – Общ 

бюджет  

6 800 000 лв., в т.ч.:  

Компонент 1 -   

2 000 000 лв. и 

Нови социални 

услуги  в 

общността;  

Реинтегриране на 

деца от  

Брой разкрити 

нови форми на 

социални  

услуги в 

общността:  

Национално  

ниво 
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сключен договор с 

МЗ (1 972 503,62 

лв.)   

Компонент 2 –  

4 800 000  лв. 

Специализиранит

е институции;  

Закриване на 

специализирани  

институции за 

деца. 

най-малко  

30 бр.;  

Брой деца от  

специализирани 

институции,  

реинтегрирани 

в общността: не 

по-малко от 

200 деца;   

Минимален 

брой закрити 

ДМСГД: 8 бр.;  

Увеличен брой 

лица,  

ползващи 

социални  

услуги в 

общността:  

с 800 лица. 

10.4. Създаване на условия за подобряване качеството на живот на хората с ментални проблеми, настанени в специализирани институции. 

10.4.1. Разкриване на социални услуги в общността - резидентен тип 

за хора с увреждания и намаляване капацитетите на 

специализираните институции за тази  целева група.  

МТСП, АСП Финансиране чрез 

компенсирани 

промени в рамките 

на утвърдения 

бюджет. 

При възможност 

разкриване на 

нови социални 

услуги -

резидентен тип в 

рамките на 

приетия бюджет 

за 2014 г. чрез 

извършване на 

компенсирани 

промени между 

отделните 

социални услуги. 

Брой услуги; 

брой обхванати 

лица: 

Откриване на 
5 социални 

услуги в 

общността от 

резидентен тип 

за хора с 

увреждания с 

общ капацитет 

60 места. 

 

Национално  

ниво. 

10.5. Обезпечаване постигането на по-високи критерии и стандарти в социалните услуги за уязвимите групи от населението с оглед подобряване качеството на 

живот и успешното им социално включване и реализация 

10.5.1. Мониторинг и контрол върху дейността на лицензираните  

доставчици на социални услуги за деца. 

 

 ДАЗД ДБ Изготване на 

анализи; 

Издаване на 

задължителни 

Подобряване 

качеството на 

предоставените 

социални 

Национално 

ниво 
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предписания. услуги за деца 

от уязвимите 

групи, с цел 

успешното им 

социално 

включване и 

реализация; 

Брой изготвени 

анализи; 

Брой издадени 

задължителни 

предписания. 

10.6. Формиране на ефективна медийна стратегия за борба за нулева толерантност към проявите на предразсъдъци, сегрегация и дискриминация спрямо пол, 

възраст, етническа  принадлежност и увреждане. 

      

10.7. Усъвършенстване на механизма на социално подпомагане и осъществяване на преход от социални помощи към социални инвестиции в обучение, 

квалификация и създаване на нови работни места. 

10.7.1. Национална програма “От социални помощи към осигуряване 

на заетост”. 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

10 968 810 лв. 

заетост 2 000 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна     

10.7.2. Национална програма „Активиране на неактивни лица”. 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

952 904 лв. 

заетост 124 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна     

10.7.3. Проект "Шанс за работа - 2014" (КНСБ). 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

3 040 584 лв. 

заетост 

 

 

780 лица 

 

 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна     

- в обучение   обучение 1 954 лица  

10.7.4. Проект „Компас” (КТ Подкрепа). 

 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

2 839 380 лв. 

заетост 

 

 

888 лица 

 

 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна     

- в обучение   обучение 2 220 лица  

10.7.5. Проект „От обучение към заетост”  (АИКБ). 

 

 

 

 

 

 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

3 019 940 лв. 

заетост 

 

 

 

 

 

 

 

826 лица 

 

 

 

 

 

 

 

Регионално 

ниво: 

В проекта ще 

бъдат 

включени 

безработни 

лица от 

областите: 
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Благоевград, 

Бургас, Варна, 

Добрич,  

Пазарджик, 

Плевен, Русе,  

София – град, 

Шумен и 

Ямбол 

- в обучение   обучение 1 880 лица  

10.7.6. Национална програма "Възобновяване и опазване на 

българската гора". 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

800 000 лв. 

заетост 200 лица Прилага се на 

територията на 

цялата страна     

10.7.7. Национална програма за обучение и заетост на бежанци. 

 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

370 600 лв. 

заетост 

 

 

100 лица 

 

 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна     

- в обучение   обучение 200 лица  

10.7.8. Национална програма "Клио". 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

415 200 лв. 

заетост 

 

 

100 лица 

 

 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна     

- в обучение   обучение 100 лица  

10.7.9. Проект "Професионално обучение и мотивация с цел 

постигане на пригодност за заетост (ПРО-МО-ПРИ) – обучение. 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

3 038 905 лв. 

обучение 

 

 

1 750 лица 

 

 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна     

10.7.10. Програма за обучение на безработни лица на социално 

подпомагане – обучение. 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

350 000 лв. 

обучение 

 

 

2 000 лица 

 

 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна     

10.7.11. Проект „Сдружения за квалификация” – обучение 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

74 000 лв. 

обучение 

 

 

200 лица 

 

 

Прилага се на 

територията на 

цялата страна     

10.7.12. Проект "Информационна политика и обучение" 

 

МТСП, АЗ Държавен бюджет - 

100 000 лв. 

обучение 

 

 

: Прилага се на 

територията на 

цялата страна     

10.8. Децентрализация на предоставянето на социални услуги      

10.8.1. Националната програма „Асистенти за  хора с увреждания” 

(АХУ) - дейност „Личен асистент”   

МТСП, АЗ, АСП В рамките на 

утвърдения бюджет  

за 2014 г. –  

7 612 352 лв.   

 

Националната 

програма 

„Асистенти  

за хора с 

увреждания” 

Ангажиране на 

3 504   лични  

асистенти. 

 

Национално  

ниво 
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(АХУ) 

10.8.2. Изпълнение на Схема по ОП «РЧР» „Помощ в дома”  - 

бюджетна линия BG051PO001-5.1.04. 

МТСП, АСП Бюджет 

32 426 266,25 лв.  

В рамките на 

схемата ще се 

даде възможност 

за 

съществуващите 

домашни оциални  

патронажи да 

разширят 

ейността си, като 

се създадат 152   

звена и 15 

ентъра  за услуги 

в домашна 

среда, които да 

предоставят по  

иновативен начин  

услуги за лична 

помощ, социална 

подкрепа и  

помощ при 

комунално-битови  

дейности. По този 

начин ще се 

гарантира 

по-висока 

ефективност 

на 

предоставяните 

услуги при 

използване 

на значително по- 

малък финансов 

ресурс чрез 

прилагане 

на гъвкави 

механизми  

за съчетано 

почасово 

Повишаване на 

ефективността 

и  

разнообразяван

е на услугите за 

хора с 

увреждания и  

възрастни хора.  

Количествени  

Индикатори: 

създадени 152  

звена и 15 

центъра;  

обслужени  

12 000 лица; 

нает персонал 

за  

предоставяне 

на услуги 5 000 

безработни  

лица  

Национално  

ниво 
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ползване на 

различни  

социални услуги,  

ориентирани към  

индивидуалните 

потребности на 

нуждаещите се.   

10.8.3.  Изпълнение на Схема по ОП РЧР „Алтернативи ”  - бюджетна 

линия BG051PО001-5.2.09. 

МТСП, АСП ЕСФ и НФ – 

Договорен  

бюджет: 

34 999 999, 93  лв.; 

Увеличен бюджет: 

151 006 924 лв. 

Проект 

„Подкрепа за 

достоен живот” – 

предоставяне на 

социални услуги 

в общността за 

хора с трайни 

увреждания на 

общинско ниво  

Увеличен брой 

лица, ползващи 

социални 

услуги в 

общността: 

средно 

годишно най-

малко 11 000 

лица с трайни 

увреждания; 

Брой 

подкрепени 

съществуващи 

форми на 

социални 

услуги в 

общността: 

най-малко 180 

общини, 

включени в 

операцията.  

Национално и  

регионално  

ниво 

(пряк 

бенефициент – 

АСП, 

партньори 283 

общини (в т.ч. 

23 района в 

при Столична 

община) 

 

10.9. Разработване и прилагане на единна държавна политика за подкрепа на рисковите семейства с деца. 

      

Г. Приоритет ІV. Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои 

региони и селата 

Направление 11 – Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои 

региони и селата 

11.1. Намаляване на регионалните диспропорции чрез децентрализация и създаване на регионален капацитет за динамично икономическо развитие. 

11.1.1. Разработване на научно-приложен проект: „Териториални 

различия в социално-икономическото развитие на България”. 

Институт за 

икономически 

изследвания при 

Бюджетна субсидия 

на БАН 

Изследване на 

различията в 

демографското, 

Оценки на 

регионалното и 

местното 

Национално и 

регионално 

ниво: 
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БАН икономическото, 

социалното и 

инфраструктурно

то състояние на 

териториалните 

единици, както и 

финансовото 

състояние на 

общините. 

развитие на 

страната (на 

районите, 

областите и 

общините) и на 

териториалните 

различия. 

Формулиране 

на препоръки 

за провеждане 

на определени 

регионална и 

местни 

политики по 

отношение на 

териториалнит

е различия. 

11.2. Възраждане на селските райони - състоянието на българското село изисква създаването на алтернативна заетост на основата на природните ресурси, 

туризма, местните услуги. Решенията трябва да се търсят и в подобряване на достъпа за работа в близките градове, което да задържи населението в селските 

райони и да ги превърне в привлекателно място за работа и живот. 

11.2.1. Програмиране на мерки в ПРСР 2014-2020, свързани с 

обновяване на селата в селските райони - чл. 20 от Регламент (ЕС) 

N1305/2013. 

МЗХ  Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Разработени 

мерки в ПРСР 

2014-2020 

 

Одобрени 

мерки в ПРСР 

2014-2020 

Национално 

ниво 

11.3. Мобилизиране на регионалните и местни институционални възможности и ресурси в изпълнение на политиката за регионално развитие.  

      

11.4. Рационално разпределение на местни (локални) инфраструктури и услуги за осигуряване на балансиран растеж на регионите, въвеждане на клъстерен 

подход за развитие на икономиката и бизнес средата. 

11.4.1. Проект Smarter Cluster Policies for South East Europe 

(ClusterPoliSEE). 

 

МИЕ ЕФРР Разработване и 

прилагане на 

ефективни 

национални и 

регионални 

политики за 

стимулиране 

развитието на 

клъстери в 

Югоизточна 

Европа. 

Изграждане на 

ИКТ базирана 

платформа за 

сътрудничество - 

взаимно обучение 

и партниране 

между 

: Национално и 

международно 

ниво 
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заинтересованите 

страни, както и 

трансфер на 

политики и 

информация в 

областта на 

клъстерното 

развитие 

11.5. Провеждане на диференцирана регионална политика в изостаналите райони. 

      

11.6. Разработване на цялостна програма за икономическо и социално развитие на пограничните райони и полупланинските, в която  водещо място да заемат 

привличането на инвестиции и  развитието на трансгранично сътрудничество между населените места от двете страни на границите. 

      

11.7. Развитие на устойчиви, динамични и сплотени градски центрове, свързани помежду си и допринасящи за благосъстоянието на заобикалящите ги по-слабо 

урбанизирани територии. 

      

11.8. Оптимизиране на концентрацията на населението в големите градове и столицата. 

      

11.9. Разработване на програма за решаване на проблема с “гетоизацията” чрез създаване на градоустройствени планове в кварталите с концентрация на бедност, 

рехабилитация на тези квартали, осигуряване на техническа инфраструктура и др. 

      

11.10. Устойчиво подобряване на жилищните условия за ромите в Република България, чрез гарантиране на изпълнението на Плана за действие към Програмата 

за подобряване на жилищните условия на ромите. 

      

11.11. Насърчаване на заетостта и инвестициите в селските райони с цел  задържане  на младите хора и преодоляване на тенденцията на застаряване на 

населението в тях. 

11.11.1. Одобряване на проекти през 2014 г. по стари приеми по 

мерки 112, 311, 312 

МЗХ ПРСР 2007-2013 

ПРСР 2014-2020 

Брой одобрени 

проекти през 2014 

по стари приеми 

по мерки 112, 

311, 312 

Обща стойност 

на одобрените 

проекти по 

мерки 112, 311, 

312 

Национално 

ниво 

11.11.2. Програмиране на мерки в ПРСР 2014-2020, свързани с 

инвестиции в материални активи, развитие на стопанството и 

стопанската дейност и обновяване на селата в селските райони – чл. 

17, чл. 19 и чл. 20 от Регламент (ЕС) N1305/2013 

МЗХ ПРСР 2007-2013 

ПРСР 2014-2020 

Разработени 

мерки в ПРСР 

2014-2020 

Одобрени 

мерки в ПРСР 

2014-2020 

Национално 

ниво 

11.12. Подобряване на транспортната, търговската и други обслужващи инфраструктури на селските и пограничните райони за задържане на населението в тях. 

11.12.1. Програмиране на мерки в ПРСР 2014-2020, свързани с 

обновяване на селата в селските райони - чл. 20 от Регламент (ЕС) 

МЗХ ПРСР 2007-2013 

ПРСР 2014-2020 

Разработени 

мерки в ПРСР 

Одобрени 

мерки в ПРСР 

Национално 

ниво 
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N1305/2013 2014-2020 2014-2020 

11.13. Опазване и поддържане на екологична и ергономична среда за живот. 

      

11.14. Разработване на областни и/или общински демографски стратегии, съобразно спецификите на демографското развитие на населението. 

      

11.15. Разработване на дългосрочен план за реновиране и използване на сградния фонд в региони и райони със значително намаляване на броя на населението и с 

тенденции към обезлюдяване, разработване на пилотни проекти за изграждане на териториални комплекси за възрастни хора. 

      

11.16. Обвързване на концесионирането с устойчив принос за развитието на територията, инфраструктурата и населението. 

      

Д. Приоритет V. Адаптиране и синхронизиране на нормативната база с обществените потребности за балансирано демографско 

развитие на населението и развитие на качеството на човешкия капитал 

Направление 12 – Въвеждане на задължителна оценка на въздействието върху демографското развитие на населението и качеството на 

човешкия капитал на всеки нов, изменян или допълван нормативен акт на държавата. 
12.1. Годишен преглед на законодателството и оценка на въздействието му върху демографските процеси (раждаемост, смъртност, миграции) и развитието на 

качеството на човешкия капитал. Включване на този преглед в Годишния доклад/отчет за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие. 

12.1.1. Подготвен проект на ПМС за създаване на Национален съвет 

по демографска политика към Министерския съвет.  

МТСП, отдел 

„Демографско 

развитие, политики 

и стратегии“  

Административни 

разходи  

Дадени 

становища и 

препоръки по 

въпроси, свързани 

с провеждането и 

развитието на 

демографската 

политика.  

Осъществено 

сътрудничество 

и координация 

при 

изпълнението 

на 

демографската 

политика.  

Национално 

ниво  

12.1.2. Разработване на насоки за оценка на въздействието на 

законодателни актове на МС за балансирано демографско развитие, в 

рамките на ново Ръководство за оценка на въздействието.  

МС Административни 

разходи 

Разработен 

въпросник за 

оценка на 

въздействието  

Подобряване на 

изпълнението 

на 

хоризонталната, 

интегрирана 

национална 

демографска 

политика. 

Национално 

ниво 

12.2.  Поддържане на съответствие на българското законодателство с правото на ЕС в областта на демографското развитие на населението, равните възможности 

за всички и безопасността и здравето при работа. 

      

12.3.  Усъвършенстване и допълване на нормативната и методическа уредба за създаване на условия за балансирано демографско развитие на населението и 

повишаване на качеството на човешкия капитал. 
 


