ПРОЕКТ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ..... на МС от ............. 2014 г.
за създаване на Съвет по демографска политика
към Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Създава Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет
наричан по-нататък „Националния съвет”.
Чл. 2. Националният съвет е консултативен орган за осъществяване на сътрудничество
и координация между държавните органи и институции, органите на местното
самоуправление и неправителствени организации регистрирани в обществена полза при
разработването, планирането, програмирането, идентифициране на ресурсното
осигуряване, наблюдението и оценката на изпълнението на държавната интегрирана
хоризонтална междусекторна демографска политика (наричана по-нататък
„демографска политика”).
Чл. 3. Националният съвет осъществява своята дейност за постигане на следните
дългосрочни национални цели за балансирано демографско развитие:
1. Забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за
стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия
капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост
квалификация, способности и умения.
2. Адаптиране на социалните системи и секторни политики към застаряването на
населението и на работната сила с цел смекчаване на негативното въздействие на
демографските промени върху стабилността на публичните финанси и социалните
системи, вкл.: пазар на труда; социално подпомагане, закрила и дългосрочни грижи;
пенсионно-осигурителната система; системата на здравеопазването; системата на
образованието и др.
Чл. 4. Националният съвет осъществява своята дейност на базата на официални
законодателни или незаконодателни актове и документи за демографско развитие,
приети от Народното събрание на Република България, Министерския съвет на
Република България, органите и институциите на Европейския съюз, органи и
структури на Организацията на обединените нации и др.
Чл. 5. (1) Националният съвет осъществява своята дейност въз основа на годишна
работна програма, в която се определят приоритетите и задачите за следващата година
в съответствие с целите по чл. 3 и произтичащи от актове и документи по чл. 4.
(2) Програмата се приема от Националния съвет не по-късно от 31 декември на
предходната година.
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Чл. 6. Националният съвет приема и представя пред Министерския съвет годишен
отчет за дейността си в срок до 31 март на следващата година.
Чл. 7. Националният съвет:
1. Обсъжда, дава становища и одобрява проектите на годишните отчети и на годишните
планове за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за
демографско развитие на населението (2012-2030 г.), наричана по-нататък
„демографска стратегия”, преди внасянето им за приемане от Министерския съвет.
2. Обсъжда, дава становища и одобрява проектите на двугодишните доклади за
степента на отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот
на възрастните хора (2012-2030 г.) в секторните политики преди внасянето им за
приемане от Министерския съвет.
3. Обсъжда, дава становища и одобрява проекти на законодателни и незаконодателни
актове, с въздействие върху демографското развитие и развитието на качеството на
човешкия капитал, от гледна точка на съответствието им с целите на демографската
политика и преди внасянето им за приемане от Министерския съвет.
4. Обсъжда, дава становища и препоръки за развитие на демографската политика на
базата на официални резултати от социологически и други интердисциплинарни
проучвания, отнасящи се до различни процеси или аспекти на демографското развитие.
5. Обсъжда, дава становища и препоръки по проекти на регионални и областни
стратегии и/или планове за демографско развитие за преодоляване на демографските
дисбаланси, които могат да бъдат и част от регионални и областни стратегии и/или
планове за развитие.
6. Обсъжда, дава становища и препоръки и взима решения и по други въпроси,
свързани с провеждането и развитието на демографската политика.
Чл. 8. (1) Националният съвет се състои от председател, заместник-председател и
членове.
(2) Председател на Националния съвет е министърът на труда и социалната политика.
(3) Заместник-председател е заместник-министър на труда и социалната политика с
отговорности по провеждането на демографската политика.
(4) В състава на Националния съвет като членове се включват:
1. по един заместник-министър, определен от съответния министър, от всички
министерства в състава на Министерския съвет;
2. ръководителят (или негов заместник) на: Агенцията по заетостта, Агенцията за
социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Държавната агенция за
закрила на детето; Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Държавната
агенция за българите в чужбина; Държавната агенция за бежанците;
3. ръководителят (или негов заместник) на: Националния статистически институт,
Националния осигурителен институт, Националната здравно-осигурителна каса;
4. представител на Българската академия на науките и на научни институти в
структурата на Българската академия на науките с компетенции по чл. 3;
5. представител на висши училища, на научни и изследователски институти в системата
на висшето образование с компетенции по чл. 3;
6. по един представител на Социалните партньори;
7. председател на Управителния съвет (или изпълнителен директор) на Националното
сдружение на общините в Република България.
8. председател (или заместник-председател) на Българския Червен Кръст.
Чл. 9. (1) Председателят на Националния съвет:
1. в срок до 3 седмици след датата на публикуване на постановлението за създаването
на Националния съвет в Държавен вестник, а впоследствие ежегодно в срок до 31 март
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на всяка следваща година, отправя официална покана до ръководителите на
държавните органи и институциите по чл. 7, ал. 4 за поименна номинация или
последваща актуализация на членовете на Националния съвет.
2. определя с писмена заповед поименния състав на Националния съвет
3. представлява Националния съвет;
4. определя дневния ред, свиква и ръководи заседанията на Националния съвет;
5. разпределя отговорностите по администрирането на работата на Националния съвет;
6. внася за разглеждане в Министерския съвет годишния отчет на Националния съвет;
7. отправя покани за участие в работата на Националния съвет на представители на
държавни органи, регионални и областни съвети за развитие, органи на местното
самоуправление, неправителствени организации регистрирани в обществена полза,
други организации или изявени граждани, невключени в състава му, имащи отношение
към неговата дейност, в качеството им на наблюдатели;
8. подписва протоколите от заседанията на Националния съвет;
9. контролира изпълнението на решенията на Националния съвет;
10. може да определя модератор, който да го подпомага в текущото провеждане на
заседанията. Модераторът е лице, което не е член на Националния съвет.
11. изпълнява и други функции във връзка с работата на Националния съвет.
(2) При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместникпредседателя.
(3) При отсъствие на председателя и на заместник-председателя, функциите на
председателя се изпълняват от специално упълномощено от него лице.
Чл. 10. (1) Членовете на Националния съвет:
1. участват в дейността на Националния съвет лично;
2. участват в заседанията на Националния съвет, обсъждат и/или внасят за обсъждане
въпроси, свързани с предмета на неговата дейност;
3. осигуряват на Националния съвет необходимата за дейността му информация и
оказват управленско и административно съдействие по конкретни въпроси от своята
компетентност.
(2) При отсъствие на член на Националния съвет, в заседанията може да участва
писмено упълномощен от него заместник, но само за едно заседание в рамките на една
година.
(3) Промяна в поименния състав на Националния съвет се осъществява въз основа на
писмено уведомление от съответния ръководител до председателя на Националния
съвет.
(4) При неучастие на член или на писмено упълномощен от него заместник на едно
заседание на Националния съвет в рамките на една година, председателят на съвета
може да отправи писмено предложение до съответния ръководител за определяне на
друг представител.
Чл. 11. (1) Наблюдателите по чл. 9, т.7 имат право на:
1. достъп до дневния ред и материалите на заседанията;
2. участие в заседанията на Националния съвет;
3. представяне на писмени становища по въпросите, разглеждани от Националния
съвет;
4. изказване по въпросите, включени в дневния ред.
(2) Наблюдателите не участват при формирането на кворума и при гласуването.
Чл. 12. (1) Секретарят на Националния съвет:
1. организира подготовката на заседанията на Националния съвет;
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2. осъществява оперативната координация на работата на Националния съвет;
3. организира съхраняването на документацията и архива за работата на Националния
съвет;
4. осъществява и други функции във връзка с организацията на работата на
Националния съвет.
(2) Секретарят може да бъде член на Националния съвет.
(3) Секретар на Националния съвет е началникът на Отдел „Демографско развитие,
политики и стратегии” в Министерството на труда и социалната политика.
Чл. 13. (1) Секретариатът на Националния съвет:
1. осигурява дейността на Националния съвет в информационно, аналитично,
административно и техническо отношение;
2. осигурява публикуването на необходимата информация за дейността на
Националния съвет на портала за консултативните съвети и поддържа страницата на
Националния съвет на портала на консултативните съвети;
3. осигурява оперативното взаимодействие на Националния съвет с администрациите
на органите на изпълнителната власт, както и с други заинтересовани страни;
4. организира подготовката и провеждането на заседанията на Националния съвет;
5. изготвя протоколите и/или резюмета от заседанията на Националния съвет;
6. води отчетност за становищата, решенията и препоръките на Националния съвет;
7. организира и координира изпълнението на решенията на Националния съвет и
необходимия обмен на информация между заинтересованите страни;
8. подпомага председателя на Националния съвет в неговата работа;
9. съхранява документацията и архива на Националния съвет;
10. организира работата на Междуведомствената работна група по демографските
въпроси към министъра на труда и социалната политика, както и на други тематични
работни групи, създавани от Националния съвет;
11. организира ежегодното планиране, отчитане и осъществяване на мониторинга по
изпълнение на демографската политика и докладва на Националния съвет за напредъка.
12. подготвя всички материали, свързани с изпълнението на демографската политика за
обществено обсъждане, междуведомствено съгласуване, внасяне за разглеждане и
приемане от Министерския съвет.
13. поддържа и актуализира Система от показатели и индикатори за мониторинг на
изпълнението на демографските стратегически документи.
14. Осигурява публикуването на интернет страницата на Министерството на труда и
социалната политика на текуща информация за работата на Националния съвет;
15. осъществява и други функции, свързани с организацията на работата на
Националния съвет.
(2) Секретариат на Националния съвет е Отдел „Демографско развитие, политики и
стратегии” в Министерството на труда и социалната политика.
(3) Дейността на секретариата на Националния съвет се ръководи от началника на
отдел „Демографско развитие, политики и стратегии” в Министерството на труда и
социалната политика.
Чл. 14. (1) Работата на Националния съвет, свързана с разработването, планирането,
програмирането, идентифицирането на ресурсното осигуряване, наблюдението и
оценката на изпълнението на демографска политика се подпомага от
Междуведомствена работна група по демографските въпроси към министъра на труда и
социалната политика.
(2) Председателят, заместник-председателят и членовете на Междуведомствената
работна група по демографските въпроси към министъра на труда и социалната
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политика се определят със заповед на министъра на труда и социалната политика, на
базата на официални предложения от заинтересованите страни с функции по
провеждането и изпълнението на демографската политика.
(3) Съставът на Междуведомствената работна група по демографските въпроси към
министъра на труда и социалната политика се актуализира в началото на всяка година
по инициатива на министъра на труда и социалната политика.
(4) Задачите на Междуведомствената работна група по демографските въпроси към
министъра на труда и социалната политика се определят със заповед на министъра на
труда и социалната политика и са свързани с изготвяне на годишни отчети и годишни
планове за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за
демографско развитие на населението (2012-2030 г.); изготвяне на двугодишни
мониторингови доклади за степента на отразяване на Националната концепция за
насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.) в секторните
политики; подпомагане на дейността по набиране и систематизиране на информацията
или актуализиране на показатели и индикатори за мониторинг в съответствие с
действащата Система от показатели и индикатори за мониторинг и анализ на
изпълнението на стратегическите демографски документи; подпомагане на
изпълнението и на други дейности в областта на демографската политика, произтичащи
от европейски, международни и национални ангажименти на Република България.
(5) Междуведомствената работна група по демографските въпроси към министъра на
труда и социалната политика се свиква на присъствени заседания най-малко веднъж на
шест месеца. Извън присъствените заседания работата в групата се осъществява по
електронен път.
(6) За участие в заседанията на Междуведомствената работна група по демографските
въпроси към министъра на труда и социалната политика могат да се канят
ръководители и/или експерти на органи и институции, които имат пряко отношение
към обсъжданите въпроси.
Чл. 15. (1) Националният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на шест
месеца от председателя или по искане най-малко на една трета от членовете му.
(2) Предложението за дневен ред и материалите за заседанията се изпращат на
членовете на Националния съвет най-малко 7 работни дни преди датата на заседанието.
Мотивирани предложения за промени в дневния ред може да внася всеки член на
Националния съвет най-късно до 3 работни дни преди заседанието. Дневният ред се
приема от Националния съвет на съответното заседание.
(3) Заседанията на Националния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от
половината от членовете му.
(4) Решенията се вземат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от
присъстващите членове.
(5) За разглежданите на заседанието на Националния съвет въпроси се изготвя
протокол, който се подписва от председателя. Взетите решения се отразяват в
протокола и към него се прилагат материалите, разгледани на заседанието. Копия от
протокола се изпращат на членовете в 10-дневен срок.
(6) Консултации в рамките на Националния съвет могат да се провеждат и
неприсъствено, когато обективни обстоятелства налагат това.
(7) Членовете на Националния съвет потвърждават участието си в заседание пред
секретариата не по-късно от 3 работни дни преди провеждането му.
(8) В случай, че поради обективни обстоятелства членове не могат да вземат участие в
заседание на Националния съвет, те могат да изпратят писмени становища по
въпросите, включени в дневния ред. Председателят на съвета представя получените от
тях писмени становища.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Министерският съвет:
(1) Възлага на министъра на труда и социалната политика:
1. да ръководи, координира и контролира дейността на Националния съвет за
демографска политика към Министерския съвет;
2. в срок до два месеца след датата на влизането в сила на постановлението да извърши
промени в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната
политика с цел отразяване на ангажиментите на министерството по изпълнение на
постановлението;
3. да осигурява необходимия административен и финансов ресурс в Министерството
на труда и социалната политика за изпълнение на дейностите по администриране на
Националния съвет по демографската политика към Министерския съвет,
координирането на Междуведомствената работна група по демографските въпроси към
министъра на труда и социалната политика, поддържането на База данни чрез
Системата от показатели и индикатори за изпълнение на демографската стратегия,
осъществяване на текущ мониторинг и подготовка на демографски отчети, становища и
доклади за нуждите на Министерския съвет.
4. в срок до три месеца след датата на влизането в сила на постановлението да
организира разработване на методически указания за включването на оценка на
въздействието на законодателни и незаконодателни актове на Министерския съвет за
постигане на балансирано демографско развитие като част от социалната оценка на
въздействието и да ги предостави на вниманието на Министерския съвет - за въвеждане
в административната практика;
3. в срок до шест месеца след датата на влизането в сила на постановлението да
организира работата по актуализиране на Системата от показатели и индикатори за
мониторинг на изпълнението на демографската стратегия и на оперативните планове
към нея във връзка с въвеждани в Европейския съюз нови показатели, индикатори и
измерители като индекс за активния живот на възрастните хора и др. и да представи
предложение за промени на вниманието на Министерския съвет – за въвеждане в
административната практика.
(2) Възлага на всички министри, съобразно своите правомощия и компетенции за
провеждане на секторни политики:
1. да включват и адресират демографската политика при приемането на нови, както и
при актуализация, изменения и допълнения на стари законодателни и незаконодателни
свои актове;
2. да осигуряват устойчив административен капацитет за работа по изпълнение на
демографската политика в ръководените от тях министерства.
(3) Възлага на областните управители, съобразно своите правомощия и компетенции:
1. да включват и адресират демографската политика в областните и регионални
стратегии и планове за развитие, адекватно на регионалните специфики на
демографските дисбаланси;
2. да осигуряват устойчив административен капацитет за работа по изпълнение на
демографската политика на областно ниво;
3. да въвеждат устойчива практика за обсъждане и взимане на решения по изпълнение
на демографската политика в областните и регионални съвети за развитие, адекватно на
регионалните специфики на демографските дисбаланси.

6

(4) Препоръчва на органите, отговорни за управлението, контрола, координацията и
одита на Европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и
инициативи на Европейския съюз през периода 2014-2020 г. да използват по
законосъобразен начин възможностите за подкрепа и кръстосано финансиране на
хоризонтални междусекторни национални програми с ефекти за постигане на
балансирано демографско развитие, насърчаване на активния живот на възрастните
хора и поддържане на солидарност между поколенията.
(5) Препоръчва на Националното сдружение на общините в Република България и
кметовете на общини, съобразно своите правомощия и компетенции, да включват и
адресират по подходящ начин демографската политика в своите актове.
§2. Постановлението се приема на основание на чл. 21, ал.1 и ал.2 , чл. 22а и чл. 22б от
Закона за администрацията.
§3. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник”.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
НИНА СТАВРЕВА
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