ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ (2011-2015 Г.), ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 Г.
Приетият през април 2011 г. План за действие към Националната програма за реформи
на Република България (2011-2015 г.) съдържа 204 мерки. Тяхното изпълнение
допринася за постигането на петте национални цели в изпълнение на стратегията
„Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и за ускорено
развитие на областите, имащи най-голямо влияние върху развитието на икономиката и
повишаване на конкурентоспособността на страната. Успешното изпълнение на тези
мерки ще повиши жизнения стандарт в страната до 60% от средното ниво за
Европейския
съюз
чрез
осигуряването
на
по-добра
инфраструктура,
конкурентоспособна младеж, по-добра бизнес среда в ЕС, по-голямо доверие в
държавните институции.
Представените в Националната програма за реформи (НПР) политики и мерки, както и
тези в Конвергентната програма на Република България (2011-2014 г.), адресират и
целите на т. нар. „Пакт за еврото+” по отношение насърчаването на
конкурентоспособността и заетостта, както и за допълнително повишаване на
устойчивостта на публичните финанси.
І. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Анализ на изпълнението на мерките към септември 2011 г.
Приетата през април 2011 г. Национална програма за реформи и План за действие към
нея съдържа общо 204 мерки.
Към края на септември 2011 г. са изпълнени 14 мерки, като 10 от тях са със срок
2011 г., две са с постоянно действие, една мярка е планирана за 2012 г. и една за 2015 г.,
които са изпълнени предсрочно.
Към края на септември 2011 г. 3 мерки са в риск от забавяне на изпълнението:


Мярка 62 „Разработване на методика за определяне на числеността на персонала на областните
администрации” - мярката е със срок до 2011 г., а статусът й все още е „планирана”;



Мярка 148 „Ускорено реализиране на Национална публична информационна система за ВЕИ” мярката е със срок до 2011 г., а статусът й все още е „планирана”, което е свързано с това, че
финансиране за изпълнение на мярката все още не е осигурено;



Нова мярка „Разработване на проект на Национална стратегия за намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване 2020 - мярката е със срок до 2011 г. и по информация
предоставена от компетентното министерство е стартирал процеса на изпълнение, но същевременно
не са предоставени очаквания за изпълнението и към края на четвърто тримесечие 2011г., поради
което мярката се счита в риск от забавяне. В допълнение наименованието на мярката е променено,
като първоначално е била записана като . „Разработване на проект на Национална стратегия за
борба с бедността и социалното изключване (2012-2020 г.)”
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Към края на септември 2011 г. в изпълнението на 2 мерки се наблюдава забавяне, а
именно:


Мярка 111 „Изготвяне на проект на Закон за иновациите” - мярката е със срок до трето тримесечие
на 2011 г., а статусът й все още е „в процес на изпълнение”. По информация на водещото ведомство
проект на закон е разработен и предстои неговото одобряване, но поради факта, че в Плана за
действие мярката е заложена да бъде изпълнена в края на третото тримесечие на 2011 г., приемаме че
тя е в забавяне.



Мярка 115 „Разработване на проект - Национална стратегия за творческите индустрии” - мярката е
със срок м. септември 2011 г., а статусът й все още е „планирана”;

Сроковете за изпълнение на 10 мерки са удължени:


За мерки 24, 137, 138 и 150, която обединява 152 и 157 срокът за изпълнение е удължен, за да
включва не само крайния срок за официално обявяване на процедурата за набиране на проектни
предложения, но и последващия период за оценка и изпълнение на проектите.

Останалите мерки с удължен срок са:


Мярка 71 „Планиране на необходимостта от кадри и тяхната специализация, развиване на системите
за квалификация и надграждащо и продължително обучение” е с променен краен срок – от 2013 на
2014 г.;



Mярка 78 „Привеждане на специфичното законодателство в областта на услугите в съответствие със
Закона за дейностите по предоставяне на услуги чрез идентифициране и предлагане на нормативни
изменения с оглед премахване на остатъчните регулаторни ограничения, които необосновано
възпрепятстват свободата на предоставяне на услуги” е с променен срок от 2012 година на
постоянен.



Мярка 139 „Проекти по ОПРР: схема „Подкрепа за интегриран градски транспорт в община Бургас”
предвидена за 2011 година, е с нов срок 2013 г.;



Мярка 140, която е обединена с мярка 141 „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и
използване на възобновяеми енергийни източници в предприятията”, мярката е посочена да бъде
изпълнена до края на 2015 г., като първоначално посочения срок е бил 2012 г.;



Мярка 142 „Преструктуриране в енергийния сектор – отделяне на преносните оператори”.
Изпълнението на мярката е удължена с една година - от 2011 г. на 2012 г.;



Мярка 143 „Организиране на електроенергийна борса”, срокът на мярката е променен от 2011 г. на
2012 г.;

В изпълнение на т. 2 от РМС № 605 от 5 август 2011 г., бяха направени редица
промени:
 Някои мерки бяха обединени.


Мярка 67 „Изграждане на система за планиране на потребностите от човешки ресурси в държавната
администрация” и мярка 68 „Развитие на системите за набиране и подбор на човешки ресурси в
администрацията” бяха обединени в една мярка с наименование „Изграждане на система за
планиране на човешките ресурси в държавната администрация”;



Мярка 77 „Привеждане на законопроектите от законодателната програма на правителството, които
касаят предоставянето на услуги в съответствие със Закона за дейностите по предоставяне на
услуги.” и мярка 78 „Идентифициране и предлагане на изменения в специфичното законодателство в
областта на услугите с оглед премахване на остатъчните регулаторни ограничения, които
необосновано възпрепятстват свободата на предоставяне на услуги” бяха обединени в една мярка с
наименование „Привеждане на специфичното законодателство в областта на услугите в съответствие
със Закона за дейностите по предоставяне на услуги чрез идентифициране и предлагане на
нормативни изменения с оглед премахване на остатъчните регулаторни ограничения, които
необосновано възпрепятстват свободата на предоставяне на услуги”;
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Мярка 80 „Фонд за рисково финансиране”, мярка 82 „Фонд за инвестиции в компании в етап на
растеж” и мярка 83 „Мецанин фонд” бяха обединени в една мярка с наименование „Подкрепа за
рисково инвестиране в МСП”;



Мерки 107 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на
иновативни продукти, процеси и услуги”, 108 „Подкрепа за внедряване в производството на
иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, 109 „Разработване на
иновации от стартиращи предприятия” и 110 „Подкрепа за научноизследователската и развойна
дейност на българските предприятия” бяха обединени в една мярка с наименование „Подкрепа за
иновационната дейност в предприятията”;



Мерки 129 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”, 130
„Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”, 133 Процедура
„Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” и 135
„Изграждане на технологични паркове” бяха обединени в една мярка с наименование „Подобряване
на про-иновативната инфраструктура”;



Мерки 140 „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията” и 141 „Въвеждане на
възобновяеми енергийни източници в предприятията” бяха обединени в една мярка с наименование
„Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници в
предприятията”;



Мярка 150 „Разширяване дейността на фонд „Енергийна ефективност” за финансиране на проекти в
областта на възобновяемите енергийни източници” е обединена с мярка 152 „Усъвършенстване и
оползотворяване на съществуващите финансови механизми за насърчаване производството и
потреблението на електрическа енергия от възобновяеми източници и повишаване на енергийната
ефективност чрез използване на средства от европейски фондове и програми и създаване на
допълнителни схеми и инструменти” и с мярка 157 ”Финансово насърчаване на мерки за енергийна
ефективност чрез схемите на Фонд „Енергийна ефективност”, специализирани кредитни линии,
средства от европейски фондове и програми за създаване на допълнителни схеми и инструменти”,
като обединената мярка е с наименование „Финансово насърчаване на производството и
потреблението на електрическа енергия от възобновяеми източници и повишаване на енергийната
ефективност чрез използване на средства от европейски фондове и програми и създаване на
допълнителни схеми и инструменти”.

 В отговор на препоръките на Съвета на Европейския съюз относно
Националната програма за реформи бяха дефинирани 6 нови мерки и 2 подмерки.


Към фактор за устойчив икономически растеж „Подобряване ефективността на публичните разходи
и осигуряване на преразпределение на публичните разходи към дейности, повишаващи потенциала
за растеж на икономиката” бяха дефинирани три нови мерки – „Увеличаване размера на добавката
по § 5, ал.3 от ПЗР на КСО, която се изплаща от Учителския пенсионен фонд на учителите, които
отговорят на условията за т.нар. „ранно пенсиониране”, но които се пенсионират при общи условия
на чл.68 от КСО от 0.2 на 0.3 на сто”, „Увеличаване на тежестта на натрупания осигурителен стаж от
3 на сто на 4 на сто за всяка година (чл.70, ал.1 от КСО), след като лицето вече отговоря на условията
за пенсиониране, без да му е отпусната пенсия” и „Въвеждане на правило, че правото на
работодателя да прекрати трудовото правоотношение на лице, което е придобило право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст да възникне не по-рано от навършване на 63-годишна възраст за жените
и 65-годишна възраст за мъжете (чл.328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда), като едновременно с това да
се запази правото на органа по назначаване да прекратява служебното правоотношение на
държавните служители при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст”;



Към фактор за устойчив икономически растеж „Адресиране на слабостите в бизнес-средата и
подобряване на административната ефективност” бяха дефинирани две нови мерки – „Въвеждане на
планов подход при осъществяване на последващ контрол върху дейността на възложителите на
обществените поръчки” и „Премахване на пречките за навлизане на пазара, договорките за
гарантирана печалба и ценовия контрол”;



Към фактор за устойчив икономически растеж „Подобряване качеството и ефективността на
образователните и обучителни системи”, са добавени две под-мерки към мярка 85 „Разработване на
проект на Закон за предучилищното и училищното образование и на съответните подзаконови актове
към него”, а именно „Разработване на Концепция за основните принципи и иновативните моменти в
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проекта на нов закон за предучилищното и училищното образование”, и „Разработване на проекти на
държавни образователни стандарти”.


Към Национална цел 5 „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” е добавена
една нова мярка – „Разработване на проект на Национална стратегия за борба с бедността и
социалното изключване (2012-2020)”.

 В допълнение, в отговор на мнението на Съвета относно Конвергентната
програма на Република България (2011-2014 г.), в Плана за действие отделно са
дефинирани пет мерки със структурен характер в три направления.
- За подобряване на предвидимостта при изготвянето на бюджета


Допълнение и изменение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;



Изграждане на информационна система за контрол на течните горива;



Разработване на законопроекта за държавния бюджет и разчетите по консолидираната фискална
програма при използване на актуални макроикономически, фискални и бюджетни прогнози и
ограничения, заложени с разходните тавани по ПРБК и в дългосрочна стратегия по отношение на
данъчно-осигурителната политика и нова процедура за промяна в данъчното законодателство в
частта на преките данъци, заложени в Пакта за финансова стабилност и в законопроекта за
изменение и допълнение на Конституцията на Република България.

- По отношение на задължителните фискални правила – „Прилагане от 01.01.2012 г. на фискалните
правила, заложени в приетия ЗИД на ЗУДБ и тези в законопроекта за изменение и допълнение на
Конституцията”.
- По отношение на средносрочната бюджетна рамка, която да осигурява прозрачност на всички нива на
управление – „В бюджетната прогноза за следващия планов период да се акцентира върху представянето
на своевременна и задълбочена информация за прогнозата за макроикономическите и бюджетни
показатели и за допусканията при формирането на икономическата и фискалната политики”.
По този начин, в отговор на препоръка 1 са дефинирани 2 допълнителни мерки, които засягат и
препоръка 2; в отговор на препоръка 2 са дефинирани 4 допълнителни мерки (в допълнение към тези,
които засягат едновременно препоръка 1 и 2); в отговор на препоръка 3 са дефинирани 3 допълнителни
мерки. В отговор на препоръка 4 не са дефинирани допълнителни мерки с цел осигуряване на по-доброто
обвързване на растежа на заплатите с ръста на производителността на труда с оглед на поддържане на
конкурентоспособността на страната. Подчертаваме, че предвид факта, че равнището на заплащане в
България е едно от най-ниските в ЕС, правителството ще се стреми да повишава производителността.
Постигането на последното ще се осигури от успешното реализиране на вече дефинираните в Плана за
действие към НПР мерки за повишаване на инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност,
за подобряване на функционирането на образователните и обучителните системи, както и за намаляване
на дела на ранно отпадналите от училище деца и повишаване на дела на хората с висше образование, и
др. В отговор на препоръка 5, която изисква предприемане на действия за борба с бедността, особено на
неравнопоставените групи от населението, модернизиране на държавните агенции по заетост с оглед
повишаване на техния капацитет и продължаване на реформата в образованието, са дефинирани общо 3
допълнителни мерки. В отговор на препоръка 6, която е насочена към повишаване на административния
капацитет в ключови държавни институции и засилване контрола на обществените поръчки с оглед
подобряване на ефективността на публичните средства, е предложена 1 допълнителна мярка, която освен
препоръка 6, адресира и препоръка 2. В отговор на препоръка 7, която е насочена към премахването на
пречките за навлизане на енергийния пазар в България, разработване на разпоредби за контрол на цените,
осигуряване на пълна независимост на енергийния регулатор и въвеждане на стимули за енергийна
ефективност на сградите е предложена 1 нова мярка.

След като вземат предвид направените промени в Плана за действие към НПР в
приложение на РМС № 605 от 5.08.2011г. и РМС № 692 от 15.09.2011г., броят на
мерките става 200, вместо 204, като около 20 % от мерките сa предвидени да бъдат
изпълнени през 2011 г. (фиг. 1):
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Фигура 1
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Около 38% от мерките в програмата ще се изпълнят още в първите две години (20112012 г.), което показва приоритизиране на мерките за повишаване на потенциала за
растеж и адресиране на основните предизвикателства пред икономиката след ефектите
от световната финансова и икономическа криза. С краен срок за изпълнение през
2015 г. са 26% от мерките, а 4% ще бъдат изпълнени след 2015 г. По този начин, през
първите три години на програмния период се очаква да бъдат изпълнени около 55% от
предвидените в НПР мерки и действия, насочени към постигане на заложените в
програмата национални цели.
Само около 11% от мерките в НПР са с постоянен срок за изпълнение, което
потвърждава по-ясния и твърд ангажимент от страна на водещите министерства и
ведомства.
От заложените в Плана за действие към м. септември 200 мерки:
 с най-голям дял (29%) са мерките за подобряване на бизнес средата. Мерките в
процес на изпълнение по този фактор на растежа представляват 24% от всички
мерки със същия статус, а планираните в същата област – 40% от всички
планирани.
 с втори най-голям дял е климат-енергетика (17%), като мерките в процес на
изпълнение в тази област представляват 17% от всички мерки в НПР със същия
статут, а планираните – 15% от всички планирани мерки.
 на трето място се нареждат мерките за постигане на националната цел за НИРД
(13.5%) - мерките в процес на изпълнение представляват 14% от всички мерки в
НПР със същия статус, а планираните – 11% от всички планирани мерки.
Разпределението на мерките по фактори на растежа и национални цели, както и според
степента на тяхното изпълнение, е представено на фиг. 2:
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Фигура 2
Мерки в НПР по фактор за растеж и национални цели (брой)
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Около 10% от всички мерки в НПР и Плана за действие са насочени за подобряване
качеството и ефективността на образователните и обучителни системи, намаляване на
ранно отпадащите от училище и повишаване на броя на хората със завършено висше
образование. Въпреки техния относително нисък дял, следва да се има предвид, че
мерките са с широк обхват и стратегическо значение, което, при тяхното успешно
изпълнение, ще позволи преодоляването на сериозните проблеми в сектора и
повишаването на човешкия капитал и потенциалния растеж в бъдеще.
За 153 или 76.5% от дефинираните общо 200 мерки в Плана за действие към
Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), приета от
Министерския съвет на 13.04.2011 г., е извършено „мапиране” в съответствие с
препоръките на Съвета на Европейския съюз, които те адресират (фиг. 3). 1
Фигура 3

Мерки в Плана за действие към НПР в отговор на
препоръките на Съвета на ЕС към България, дял в %

Препоръка 7;
(брой мерки 20)

Препоръка 6;
(брой мерки 41)

Препоръка 1;
(брой мерки 7)

Препоръка 2;
(брой мерки 21)
Препоръка 3;
(брой мерки 8)

Препоръка 4;
(брой мерки 11)
Препоръка 5;
(брой мерки 45)

При анализа на броя на мерките, отговарящи на дадена препоръка, следва да се има предвид, че някои
от мерките адресират две или повече препоръки.
1
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Графиката показва, че най-голям е броят на мерките, насочени към борбата срещу
бедността и социалното изключване, модернизиране на държавните агенции по заетост
и засилване реформата в образованието (45%), следвани от подобряване контрола
върху обществените поръчки и на административния капацитет (41%). Най-нисък е
делът на мерките, адресиращи препоръките относно ефективното изпълнение на
бюджета и за ускоряване на пенсионната реформа и стимулиране оставането на пазара
на труд на възрастните работници. Това се дължи на факта, че по отношение на първата
препоръка, правителството е предприело всички необходими мерки за ефективното
изпълнение на бюджета и за изпълнение на препоръките във връзка с процедурата по
свръхдефицит. По отношение на препоръка 3, това се дължи на факта, че всеобхватна
пенсионна реформа влезе в сила от началото на 2011 г., както и на факта, че
препоръката на Съвета по-скоро е в посока изпълнение на договореното със социалните
партньори.
Конкретна информация за финансирането на мерките към септември 2011 г. е
предоставена за 62% от мерките. В същото време, за 20% от тях не е представена
конкретна информация нито относно размера на финансирането, нито относно
източника на финансиране. В допълнение, за приблизително 19% от мерките е
посочено, че не е необходимо допълнително или каквото и да е било финансиране, като
това е случаят най-вече за мерки, свързани с хармонизиране или актуализиране на
нормативната уредба, но и за мерки, които са допълнение към по-мащабни мерки за
постигане на съответната цел или фактор на растеж. Липсата на информация за
необходимото финансиране за успешната реализация на мерките в Плана за действие
не позволява да се докаже истинския ангажимент на държавата към прилагането им. В
тази връзка, необходимо е да се подобри административния капацитет за
остойностяване на бюджетните и други ефекти от изпълнението и прилагането на
мерките, както и на тяхното въздействие върху икономиката. Това би било от голяма
полза за дефинирането на значението и определянето на ефектите от мерките, като
последното би имало решаващо значение при оценка на адекватността на
предложените мерки спрямо търсените ефекти. Положително развитие е, че за разлика
от предходни периоди, за повечето мерки е предоставена информация относно
значението и желаните ефекти от прилагането на дадената мярка.
Въз основа на предоставените данни от компетентните министерства и ведомства може
да се направи изводът, че като цяло изпълнението на мерките и действията по
Националната програма за реформи протича съгласно предварителния график, с
изключение на:


3 мерки в потенциален риск от забавяне в изпълнението;



2 случая, в които се наблюдава забавяне на изпълнението;



10 мерки, за които срокът за изпълнение спрямо първоначално определения е
удължен;



3 мерки, които няма да се изпълняват.
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ІІ. АНАЛИЗ НА ОЧАКВАНИЯТА
Анализ на очакванията за процеса на изпълнение на мерките към декември 2011
г. съгласно информация предоставена през м. октомври 2011 г.
Съгласно предоставената през октомври 2011 г. от водещите министерства и ведомства
информация за техните очаквания за напредъка в изпълнението на мерките в Плана за
действие към НПР, към края на декември 2011 г. 71% или 142 мерки от заложените в
НПР ще бъдат в процес на изпълнение, а ще бъдат изпълнени общо 15 мерки или 8% от
всички мерки.
Фигура 4

Мерки в НПР по статус и срок за изпълнение - очаквания за края на м.
декември 2011 г. (брой)
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До края на декември 2011 г. делът на планираните мерки ще намалее до 18%.
Съгласно очакванията, към края на декември броят на мерките, които ще са в процес на
изпълнение е най-голям в областта на бизнес средата (24% от мерките с такъв статус),
следван от НИРД и енергетика - всяка с 15% от мерките с този статус.
Към същата дата се очаква да бъдат изпълнени 15 мерки – 6 в областта на енергетиката,
5 в областта на бизнес средата, 3 в областта на публичните финанси и една - в
образованието. Съгласно предоставената информация, от тези 15 мерки 10 са със срок
2011 г., по една съответно със срокове - до 2012 г., 2015 г. и 2020 г. и 2 мерки с
постоянно действие.
Притеснителен е фактът, че министерствата очакват да се изпълнят само 25% от
мерките, предвидени да бъдат изпълнени през 2011 г. От друга страна положително
е, че вече е започнало прилагането на голям брой мерки със срок 2012-2015 г., което е
предпоставка за спазване на сроковете на тези мерки с по-средносрочен характер. Вече
се работи по 76% от мерките, планирани за периода 2012-2015 г.
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Фигура 5

Мерки в НПР по област на политика и срок за изпълнение - очаквания за края
на м. декември 2011 г. (брой)
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В края на 2011 г. се очаква да бъдат изпълнени едва 55% от предвидените за
изпълнение през 2011 г. мерки по отношение на климат и енергетика, 42% по
отношение на бизнес средата, и нито една от 6 мерки в областта на НИРД (фиг. 5) .
Важно е да се отбележи, че в областта на бизнес средата отговорните министерства
и водещите ведомства не са предоставили оценка за очаквания статус към края на
2011 г. за 53% от мерките в тази област, което в известна степен показва ниска
ангажираност по отношение на регулярното отчитане, както и относно планирането на
изпълнението на мерките. Особено силно се забелязва тази тенденция при мерки, за
чието реализиране са отговорни няколко институции, което налага извода, че
споделената отговорност води по-скоро до понижена и размита отговорност - не само
по отношение на отчета, но и по отношение на самото изпълнение на мерките.
Анализ на очакванията за процеса на изпълнение на мерките към март 2012 г.
съгласно информация, предоставена през октомври 2011 г.
Съгласно предоставената през октомври 2011 г. от водещите министерства и ведомства
информация за техните очаквания за напредъка в изпълнението на мерките в Плана за
действие към НПР, към края на март 2012 г. 68% или 135 мерки от заложените в НПР
ще бъдат в процес на изпълнение, а ще бъдат изпълнени 10% или 20 мерки от всички
мерки заложени в НПР. До края на март 2012 г. делът на планираните мерки ще бъде
17%, а закъснелите ще се увеличат до 4% (в сравнение с 2% към края на декември 2011
г.). Четири мерки няма да се изпълняват – мярка 118, мярка 132, мярка 134 и нова мярка
на МТСП за увеличаване размера на добавката по § 5, ал.3 от ПЗР на КСО (фиг. 6).
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Фигура 6

Мерки в НПР по статус и срок за изпълнение - очаквания за края на м.
март 2012 г. (брой)
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Съгласно очакванията, към края на март 2012 г. делът на мерките в процес на
изпълнение е най-голям в областта на бизнес средата (25% от мерките с такъв статус),
следван от НИРД (16% от мерките в този статус) и от енергетиката (12% от мерките с
този статус).
Към същата дата се очаква да бъдат изпълнени 20 мерки. Най-значителен е напредъкът
в очакванията за изпълнението на мерките в областта климат-енергетика – очаквания за
изпълнение на 9 мерки към първото тримесечие на 2012 г. в сравнение с 6 изпълнени до
края на 2011 г. В областта на публичните финанси общо 4 мерки се очаква да бъдат
изпълнени, което е с 1 мярка в повече спрямо третото тримесечие на 2011г., а в
областта на образованието – 2 мерки, от които една ще бъде изпълнена още в края на
2011 г. В областта на бизнес средата, очакванията са броят на изпълнените мерки (5
мерки) да се запази спрямо края на 2011 г.
Фигура 7

Мерки в НПР по статус и срок за изпълнение - очаквания за края на
м. март 2012 г. (брой)
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Фактът, че за 71 мерки или 36% от всички мерки в програмата отговорните институции
и ведомства не са предоставили информация по отношение на очакванията за
изпълнение в изискваните срокове, показва слабости при планирането, както и ниска
отговорност с оглед на навременното и точно отчитане на мерките, както и
идентифициране на възможни тесни места в изпълнението. Следва да се има предвид,
че реалният ангажимент на отговорните министерства и ведомства за навременното
изпълнение на мерките, заложени в Националната програма за реформи и Плана за
действие към нея, е изключително важен за постигането на националните цели в
изпълнение на стратегията „Европа 2020”.
ІІІ. ПРЕДСТОЯЩА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ
С оглед на това, че Националната програма за реформи на Република България
очертава рамката от приоритетите, националните цели и фактори за растежа в
изпълнение на стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа
2020” и на отправените към страната препоръки на Съвета на Европейския съюз
относно националните политики, както и вследствие на публикуваните през октомври
2011 г. предложения за регламенти на Европейската комисия в рамките на
Многогодишната финансова рамка (МФР) 2014-2020 г., в които бяха дефинирани и т.
нар. предварителни тематични условности, компетентните министерства и ведомства
следва да отразят тези предварителни тематични условности в контекста на
подготовката и преговорите по оперативните програми и Партньорските договори
между държавите-членки и Европейската комисия в актуализацията на Националната
програма за реформи, която предстои през първите три месеца на 2012 г.
Това е необходимо предвид факта, че оценката на изпълнението на предварителните
тематични условности ще се извършва на базата на информация за мерките на
политиката, която е налична във връзка с вече съществуващите механизми за
мониторинг и наблюдение в ЕС, в това число и интегрираното макро-фискално и
макро-структурно наблюдение в рамките на Европейския семестър. Същевременно, две
от тематичните условности, а именно „научна дейност и иновации” и „цифрови
технологии” се оценяват конкретно според заложените в Националната програма за
реформи приоритети и мерки на политиката.
Във връзка с горното, Министерството на финансите ще организира в периода 28-29
ноември 2011 г. тематични срещи с водещите министерства и ведомства с оглед на
обсъждане на предстоящите стъпки във връзка с актуализацията на Националната
програма за реформи в началото на 2012 г.
***
С оглед на своевременното отчитане на общия напредък по изпълнението на НПР
съгласно РМС №692 от 15.09.2011 г., предлагаме Министерският съвет да вземе
следното решение:
1. В срок до две седмици от одобряването на настоящия анализ на заседание на
Министерския съвет и не по-късно 5 декември 2011 г., компетентните министерства да
представят информация до заместник министър-председателя и министър на финансите
г-н Симеон Дянков относно:
- причините за забавянето на процеса на изпълнение на мерките в приложение 1
- предложения за ускоряването на този процес, така че сроковете да бъдат спазени.
***
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Анализът е изготвен от отдел „Стратегически документи на ЕС” към дирекция
„Икономическа и финансова политика” на Министерството на финансите, която
изпълнява функциите на секретариат на Работна група 31 „Европа 2020” по
ПМС85/2007 и е ангажирана с разработването и годишната актуализация на
Националната програма за реформи (НПР) на Република България и тримесечното
отчитане на Плана за действие към нея. Анализът е изготвен съгласно на Решение на
Министерския съвет № 692 от 15.09.2011 г. за определяне на механизма за отчитане на
изпълнението на заложените в НПР мерки и действия, и контрола върху тяхното
отчитане и изпълнение, като представя и информацията по т. 2 от Решение на
Министерския съвет № 605 от 5 август 2011 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Към края на септември 2011 г. 3 мерки са в риск от забавяне на изпълнението:


Мярка 62 „Разработване на методика за определяне на числеността на персонала на
областните администрации” - мярката е със срок до 2011 г., а статусът й все още е
„планирана” Отговорни институции : МС;



Мярка 148 „Ускорено реализиране на Национална публична информационна
система за ВЕИ” - мярката е със срок до 2011 г., а статусът й все още е „планирана”,
което е свързано с това, че финансиране за изпълнение на мярката все още не е
осигурено, Отговорни институции : АУЕР;



Нова мярка „Разработване на проект на Национална стратегия за намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване 2020 - мярката е със срок до
2011 г. и по информация предоставена от компетентното министерство е стартирал
процеса на изпълнение, но същевременно не са предоставени очаквания за
изпълнението и към края на четвърто тримесечие 2011г., поради което мярката се
счита в риск от забавяне. В допълнение наименованието на мярката е променено,
като първоначално е била записана като . „Разработване на проект на Национална
стратегия за борба с бедността и социалното изключване (2012-2020 г.)”, Отговорни
институции : МТСП.

Към края на септември 2011 г. изпълнението на 2 мерки e забавяне, а именно:


Мярка 111 „Изготвяне на проект на Закон за иновациите” - мярката е със срок до
трето тримесечие на 2011 г., а статусът й все още е „в процес на изпълнение”. По
информация на водещото ведомство проекта на закон е разработен и предстои
неговото одобряване, но поради факта, че е заложено в Плана за действие мярката
да бъде изпълнена в края на третото тримесечие на 2011 г., приемаме че тя е в
забавяне; Отговорни институции : МИЕТ;



Мярка 115 „Разработване на проект - Национална стратегия за творческите
индустрии” - мярката е със срок м. септември 2011 г., а статусът й все още е
„планирана”; Отговорни институции : МК.

Мерки със срок на изпълнение 2011г., които могат да се считат в риск от забавяне
поради неподадена информация от компетентните министерства и ведомства относно
техния статус и очаквания за изпълнение:
1. Мярка 5 „Приемане на план и програма за внедряване на диагностичносвързаните групи като метод на заплащане и контрол върху работата на
болниците”; Отговорни институции: МЗ;
2. Марка 45” Реинженеринг на процесите и актуализиране на вътрешните правила,
регламентиращи предоставянето на електронни административни услуги от
администрациите.”, Отговорни институции: всички ведомства;
3. Мярка 162” Усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба за
регулиране на дейностите по рециклиране и оползотворяване на масово
разпространени и специфични потоци отпадъци”, Отговорни институции:
МОСВ;
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