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Настоящият отчет представя основните дейности на Икономическия и 
социален съвет (ИСС) през периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. в съответствие с 
регламентирани в Закона за ИСС функции и Плана за дейността за 2016 г.  

През 2016 г. ИСС разработи и прие четири резолюции, едно становище и два 
анализа по актуални икономически и социални проблеми на страната. През 
отчетната година ИСС организира и взе участие в редица дискусии и консултации 
както на национално, така и на международно равнище.  

В основната част на отчета са представени резултатите от дейността на ИСС 
през 2016 г. и през третия мандат. В тази част са обобщени някои важни 
отражения от актове на ИСС в законодателство, стратегии, политики, програми и 
други документи, както и в предприети действия от страна на заинтересованите 
институции и организации.  

 
I. ПРИЕТИ АКТОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ  

ПРЕЗ 2016 г. 
 

През 2016 г. Икономическият и социален съвет (ИСС) разработи по 
собствена инициатива и прие резолюции по Годишния обзор на растежа и по 
специфичните за страната ни препоръки (СП) към Националната програма за 
реформи (НПР) в рамките на Европейския семестър 2016 г., които бяха заложени в 
Плана за дейността. В два последователно приети акта ИСС акцентира и върху  
ролята на организираното гражданско общество в процеса на вземане на решения 
по основните икономически и социални политики в рамките на Европейския 
семестър и по глобалните проблеми, породени от измененията на климата. 

На първата си сесия за 2016 г. ИСС прие резолюция по „Годишен обзор на 
растежа за 2016 г. – укрепване на възстановяването и насърчаване на 
сближаването” (ГОР). В документа ИСС изразява своята подкрепа за запазването 
на водещите приоритети от ГОР 2015 г. и продължаването на политиката, 
насочена към съживяване на инвестициите, извършването на структурни реформи 
и провеждането на отговорна бюджетна политика. Според ИСС реализирането на 
предложените приоритети ще спомогне за преодоляването на очерталото се 
изоставане в постигането на основните цели на Стратегия ”Европа 2020” и 
същевременно ще ускори процеса на социално-икономическа кохезия между 
държавите членки. 

ИСС отбелязва ефективните организационни действия на Европейската 
комисия (ЕК) и постигнатите през 2015 г. резултати от изпълнението на приетия 
през 2015 г. „План за инвестиции за Европа”. Във връзка с това, отчитайки 
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действията на правителството за включването на страната ни в плана „Юнкер” със 
100 млн. евро кредитна линия за малки и средни предприятия (МСП), ИСС 
предлага да се обмисли идеята за изработване  и стартиране на национален 
инвестиционен план, който да мобилизира публичен и частен ресурс към 
конкретни инвестиционни проекти с цел ускоряване на икономическия растеж и 
създаване на нови работни места. 

В този контекст ИСС приветства ЕК за изготвения отделен документ, 
придружаващ ГОР за 2016 г., в който акцентира върху ключови предизвикателства 
пред инвестициите на национално равнище. Същевременно ИСС препоръчва да се 
мобилизират необходимите усилия за преодоляване на обобщените 
предизвикателства пред България, като подчертава, че по основните от тях ИСС 
многократно е отправял конкретни препоръки в различни свои актове, 
включително и в резолюцията по Годишния обзор на растежа за 2015 г. 

ИСС подчертава също, че са необходими по-активни действия от страна на 
държавите членки за насърчаване на публичните и частните инвестиции, както и 
за подкрепа за човешкия капитал и социалните инвестиции. 

В резолюцията си ИСС със задоволство отбелязва, че ЕК поставя по-силен 
акцент върху заетостта и социалните показатели -  препоръка, която ИСС 
нееднократно е отправял в своите актове. Доказателство за това е добавянето към 
основните показатели от таблото с макроикономически индикатори на три 
допълнителни показателя относно заетостта, които в голяма степен касаят 
младите хора – коефициента на икономическа активност, дългосрочната и 
младежката безработица. 

Отчитайки предизвикателствата пред пазара на труда, ИСС с особена 
тревога алармира за все още високите равнища на дългосрочната и на младежката 
безработица, запазващия се слаб ръст на производителността, които засягат не 
само конкурентоспособността на икономиките, но и жизнения стандарт на 
населението. 

ИСС в няколко свои акта изрази конкретни препоръки относно издигането в 
приоритет на процеса на осъвременяване на Единния пазар на стоки и услуги, 
който има особено значение за растежа и бъдещето на Европейския съюз. ИСС 
изразява безрезервната си подкрепа към новите инициативи на ЕК, които целят 
създаването на нови конкурентни предимства за ЕС и гражданите - пакет от мерки 
за кръговата икономика и пакет от мерки в подкрепа на трудовата мобилност. 
Затова ИСС очаква реални резултати от прилагането на новата стратегия за 
единния пазар с акцент върху практическите мерки в подкрепа на МСП и на 
стартиращи предприятия за развитие и разширяване на тяхната дейност.  



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет  
 

5 

ИСС отново подчертава, че въпреки постоянните усилия на ЕК за 
координация на икономическите политики чрез Европейския семестър липсват 
постоянство и приемственост за осъществяване на реформите и за изпълнение на 
специфичните към страните препоръки, включително към България.  

В заключение, оценявайки предвидените инициативи за 2016 г. и действията 
на ЕК, ИСС отново отправя призив към европейските институции и държавите 
членки за общи усилия в посока по-голяма интеграция и координация на 
политиките, за съживяване на икономиката и инвестициите. Това е основната 
предпоставка за трайно преодоляване на последиците от кризата, укрепване на 
възстановяването и растеж на икономиката. 

Като продължение на работата по документите от Европейския семестър 
2016 г. ИСС прие резолюция по „Препоръка за препоръка на Съвета относно 
Националната програма за реформи на България за 2016 г., съдържаща становище 
на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2016 г.”  

В нея ИСС обръща внимание, че четири от препоръките на Съвета към 
България от юли 2015 г. имат отношение към отчетените макроикономически 
дисбаланси и те се запазват и за 2016 г. – фискална политика, банков и небанков 
финансов сектор, активна политика на пазара на труда и регулаторна рамка по 
несъстоятелността. ИСС споделя оценката на ЕК, че като цяло България е 
постигнала известен напредък в изпълнението на специфичните към държавата 
препоръки за 2015 г., въпреки че отново е в групата на страните с прекомерни 
макроикономически дисбаланси и ще е обект на специфично наблюдение от 
страна на ЕК. 

Относно първата препоръка за „постигане на годишна фискална корекция от 
0,5% от БВП” ИСС призовава да се ускорят заложените в НПР 2016 г. мерки и 
действия за съкращаване на сроковете за обслужване на данъчно задължените 
лица чрез повече възможности за подаване на декларации и документи по 
електронен път.  

ЕК оценява положително предприетите мерки за стабилизиране на 
българския финансов сектор като цяло, но по отношение на реформите в областта 
на небанковия финансов сектор счита, че напредъкът е „ограничен”. Това визира 
втората препоръка към страната ни – СП 2. Според ИСС всички предвидени в НПР 
2016 г. законодателни промени и стрес-тестовете са в интерес на обществото и ще 
допринесат за повишаване на доверието към финансовата система, независимите 
регулатори и държавните институции. 

Тази година в СП 3 ЕК обобщава препоръките си относно интегрирането на 
социалните и активните политики по заетостта в България и по-специално за 
дългосрочно безработните и за младите, които не участват в никаква форма на 
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заетост, образование или обучение (т.нар. група NEET). За съжаление въпреки 
отчетените положителни резултати относно заетостта ЕК оценява напредъка в 
изпълнението на препоръката от 2015 г. като „ограничен”. ИСС заявява, че това е 
сигнал за извеждане на политиката към трайно безработните като един от 
водещите национални приоритети успоредно с борбата с бедността и социалното 
изключване. В резолюцията си ИСС призовава за повече гласност и 
популяризиране на добрите национални и европейски практики и примери, 
касаещи младежката безработица, превенцията и реинтеграцията на ранно 
напусналите образователната система, както и идентифицирането, активирането и 
подпомагането на младежите от група NEET.  

Въпреки че в Доклада за България за 2016 г. Комисията отчита „известен 
напредък” по отношение на реформата в здравеопазването, ИСС отново напомня, 
че в няколко свои акта анализира проблемите, породени от неефективното 
разпределение и използване на ресурсите, създадените практики на неформални 
плащания, липсата на политика за привличане и задържане на квалифицирани 
кадри, както и необходимостта от подобряване на политиката по ценообразуване 
на лекарствата, и отправи конкретни предложения за тяхното решаване. 

ИСС с особено безпокойство отбелязва констатираните за поредна година 
предизвикателства по отношение на бизнес средата в България, касаещи правната 
уредба на несъстоятелността и капацитета на съдилищата по тази тема, 
нестабилната нормативна уредба и ниското доверие в съдебната система, както и 
оценката на ЕК за незадоволителното изпълнение на реформите в областта на 
публичната администрация и електронното управление. Във връзка със СП 4 ИСС 
призовава към ускоряване на процеса по подготовката на законодателните 
промени, с които да се даде възможност за предотвратяване обявяването в 
несъстоятелност на предприятия в затруднение, преструктуриране на 
задълженията им и тяхното оздравяване.  

В резолюцията си по ГОР за 2016 г. ИСС изрази подкрепа за представения от 
ЕК преработен Европейски семестър за 2016 г. Във връзка с това и в контекста на 
Съобщението на Комисията „Стъпки към завършването на икономическия и 
паричния съюз (ИПС)” и на Доклада на петимата председатели и пътната карта за 
завършването на европейския Икономически и паричен съюз ИСС прие резолюция 
на тема „Институционални механизми за включване на социалните партньори и 
другите организации на гражданското общество в Европейския семестър”.  

В документа ИСС определя като политическо предизвикателство пред 
държавите членки и пред целия Европейския съюз по-активното участие на 
гражданите в процеса по изпълнението на Стратегия ”Европа 2020” чрез 
Европейския семестър. Във връзка с това ИСС приветства рационализирането на 
цялостния механизъм на Европейския семестър и посочва значението на 
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координацията на политиките както на европейско, така и на национално, 
регионално и местно равнище, за да може да се постигнат целите по Стратегия 
„Европа 2020”.  

ИСС изразява подкрепата си за действията на ЕК относно повишаването на 
ролята на социалните партньори и организациите на гражданското общество в 
рамките на Европейския семестър чрез по-ефективното им включване в 
консултативния процес. ИСС отново подчертава, че в рамките на консултациите 
със социалните партньори експертните дебати по провежданите реформи в 
национален план биха допринесли за сближаване на позиции и постигане на 
консенсус на ранен етап по необходимите реформи относно мерките и политиките 
в изпълнение на препоръките на ЕК. 

ИСС подкрепя и промените в преработения Европейски семестър 2016 г. и 
най-вече предложението за разделянето му на два последователни етапа, като от 
януари до юни е период на обсъждане на специфичните за отделните държави 
препоръки. ИСС вижда в тези действия на европейските институции реализация на 
своите предложения, направени през последните четири години. 

Във връзка с това ИСС обръща внимание на необходимостта да се приемат 
общи европейски институционални механизми, които да очертаят по-ясно формата 
на участие, както и ангажиментите и отговорността на участниците в 
консултативния процес по формулиране и изпълнение на националните документи 
от Европейския семестър – НПР и СП. Същевременно ИСС призовава да се 
популяризират добрите практики, прилагани в отделните държави членки. 
Предвид нарастващата роля на процеса на координация между държавите членки 
ИСС предлага диалогът да обхване всички заинтересовани страни още в първата 
фаза на семестъра – изготвянето на Годишния обзор на растежа и приложенията 
към него. 

ИСС оценява като изключително ползотворен и ефективен установилия се 
български модел на провеждане на регулярни консултации с представителите на 
правителството по НПР в изпълнение на Стратегия „Европа 2020”, специфичните 
препоръки и другите основни документи на Европейския семестър. Процесът на 
консултации и широки обществени обсъждания стартира с приемането на 
резолюция по проекта за НПР (2011 - 2015 г.) през 2011 г., която ИСС изпрати на 
Европейския икономически и социален съвет (ЕИСК) и ЕК. В резултат на 
проведените консултации основните препоръки на ИСС бяха взети под внимание 
при планирането на реформите и конкретните мерки в областта на образованието, 
здравеопазването, пазара на труда, младежките политики, неформалната 
икономика и др. 
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ИСС констатира и засилената активност през последните две години на 
национално представителните организации на работниците и служителите и тези 
на работодателите, които излагат пред правителството, ЕК и други заинтересовани 
национални и европейски институции своите позиции по различни въпроси. 

В рамките на обществената консултация на европейско равнище във връзка 
с прегледа на изпълнението на Стратегия „Европа 2020” в началото на 2015 г. ИСС 
прие резолюция на тема „Основни позиции на Икономическия и социален съвет 
относно прегледа на изпълнението на Стратегия „Европа 2020” в България”. 
Следвайки установената вече практика, ИСС проведе консултация и обсъди 
проекта на документа с представители на Министерството на финансите -  
експерти от екипа, отговарящи за актуализирането на НПР.  

Оценявайки значението за гражданите и обществото на мерките за борба с 
климатичните промени и в контекста на целите по „Климат - Енергетика” от 
Стратегия „Европа 2020”, ИСС прие становище „Предизвикателства и възможности 
пред Европейския съюз и България след преговорите за климатичните промени в 
Париж”, разработено по собствена инициатива. 

В своето становище ИСС изразява подкрепата си за Парижкото 
споразумение за климата (Споразумението) от декември 2015 г., което съдържа 
план за действие за ограничаване на глобалното затопляне далеч под 2°C и  по-
амбициозната дългосрочна цел - до 1,5°C. Поетите ангажименти от всички страни 
в Споразумението трябва да спомогнат в глобален план за изграждането на 
икономики с почти нулеви равнища на въглероден диоксид и други парникови 
газове. 

ИСС подчертава, че за Европейския съюз (ЕС) и неговите държави членки 
целите от Париж вече са заложени в "Рамката за политиките в областта на 
климата и енергетиката за периода 2020 – 2030 г.", приета на 6 март 2015 г., която 
включва планираните национални приноси и обща за ЕС цел - намаление с най-
малко 40% на вътрешните емисии на парникови газове до 2030 г. в сравнение с 
1990 г. ИСС напомня, че държавите трябва да подходят гъвкаво при справянето с 
проблема, като подпомагат уязвимите социални групи и екосистеми, за които тези 
проблеми вече са налице.  

В документа се подчертава, че България участва активно в общите усилия за 
смекчаване изменението на климата и в Европейската схема за търговия с емисии 
на парникови газове (ЕСТЕ), като заема челно място в света по отношение на 
съкращенията на емисиите на парникови газове (ПГ) с 53,7% спрямо базовата 
1988 г. ИСС обръща внимание, че за съжаление този успех е следствие на 
масирано затваряне на основната част от изградените индустриални мощности 
през този период, включително и на инсталации с нулеви емисии на ПГ и ниски 
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конкурентни цени (АЕЦ), което е съпътствано от намаление на населението с над 
20% и на заетостта с над 40%.  

Във връзка с това ИСС призовава в рамките на единната позиция на ЕС да се 
споделят отговорностите за промените в климата между всички участници, като се 
използват еднакви целеви индикатори за съпоставимост в отчитането на бъдещи 
съкращения. В становището си ИСС настоява за диференциран подход спрямо 
държави, постигнали значително намаление на емисиите на парникови газове, 
каквато е България. Едновременно с това България трябва да защитава 
националните си позиции за разумно реформиране на европейската схема за 
търговия с емисии, тъй като нашето производство е ориентирано предимно в 
малките и средните предприятия. 

Затова според ИСС България има нужда от нова разумна и балансирана 
дългосрочна енергийна стратегия и адекватна стратегия за адаптация към 
изменението на климата, отчитайки позициите на гражданското общество и на 
всички заинтересовани страни, които да бъдат приети с максимално широка 
подкрепа от Народното събрание и да отразяват новите промени.  

В рамките на целите на Стратегия „Европа 2020” и Споразумението от 
Париж ИСС оценява мерките за енергийна ефективност като добра ниша за 
развитието на България. Същевременно инвестициите в енергийна ефективност и 
безвъглеродни енергийни мощности като принос към общата политика могат да са 
социално поносими и без негативно отражение върху заетостта и повишението на 
цените. 

ИСС подчертава също, че усилията за постигането на целите на 
Споразумението трябва да са всеобщи, и призовава ЕС и държавите членки, които 
са ангажирани с други партньори в широка „коалиция на високите амбиции”,  да 
включат в тази коалиция и представители на организираното гражданско 
общество в лицето на работодателски, синдикални, екологични, потребителски, 
фермерски, социални и други организации. 

ИСС счита, че гражданите и гражданските организации могат да се включат 
активно в процеса с конкретни инициативи и предложения в предприятията, на 
работните места, в градовете, общините и регионите. Още повече, че в 
Споразумението за пръв път се признава ролята на местните власти в борбата с 
последиците от промените в климата. 

ИСС изразява своята решителна подкрепа за насърчаването на прехода към 
нисковъглеродна и кръгова икономика в ЕС и в света, което ще създаде нови 
работни места в областта на иновативните услуги и производството на по-
устойчиви продукти.  
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Същевременно ИСС апелира преходът към нисковъглеродна икономика на 
национално равнище да бъде плавен, постепенен и без масиран натиск върху 
пазара на труда, заетостта и доходите, цените на потребяваната енергия, 
инвестициите в нови безвъглеродни енергийни мощности, потенциала за висок 
икономически растеж и подобряване на конкурентоспособността.  

ИСС подчертава, че този преходен период трябва да бъде съпътстван от 
социален план за защита на лицата, изложени на социалното въздействие на 
промените, особено заради загубата на работни места. В контекста на 
предложението на ЕИСК Европейският енергиен съюз да е съпътстван от  
европейски енергиен диалог ИСС подчертава, че през март 2016 г. бе домакин на 
международна конференция на тема „Европейският енергиен съюз – въздействие и 
последици за гражданското общество в България”, организирана заедно със секция 
„Транспорт, енергетика, инфраструктури и информационно общество” (TEN) на 
ЕИСК. 

В заключение ИСС отново изразява убеденост, че съвместните усилия на 
всички заинтересовани страни, включително и на медиите, трябва да са насочени 
към формулиране и осъществяване на конкретни мерки за справяне с промените 
на климата на национално и на местно равнище, както и в регионален, европейски 
и международен мащаб. 

Едно от водещите направления в дейността на Икономическия и социален 
съвет през 2016 г. бе посветено на специфичен сегмент от пазара на труда, а 
именно - дългосрочно безработните и икономически неактивните лица 
(дългосрочно обезкуражените лица). Това е естествено развитие и продължение 
на неговата дейност от създаването му, тъй като винаги в дневния ред на ИСС са 
присъствали обществено значими въпроси като тези за младите хора, 
предизвикателствата и трудностите, с които те се сблъскват на пазара на труда, 
тяхната пълноценна интеграция и професионална реализация, както и мерките и 
политиките за повишаване на младежката заетост.  

С оглед на сериозните проблеми и негативните последици, до които води 
дългосрочната безработица, ИСС разработи и прие резолюция  по ”Препоръка на 
Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда”. 
Това е изключително навременна резолюция защото, от една страна, разглежда 
специфична група от безработни, а от друга, третира една от  специфичните 
препоръки на Съвета на ЕС към България за 2016 г. В изпълнение на тази 
препоръка страната ни следва ”да подсили и интегрира социалните услуги и 
активните политики по заетостта, по-специално за дългосрочно безработните и за 
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младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или 
обучение”1. 

В своята резолюция ИСС прави редица предложения за намаляване 
равнището на дългосрочно безработните и за тяхното обратно интегриране на 
пазара на труда като обръща внимание, че в Стратегията ”Европа 2020” няма 
заложена европейска цел, свързана конкретно само с тази група лица. От 
представените данни става ясен обхватът на проблема в Европейския съюз, който 
засяга всяко едно на 20 икономически активни лица, а около 20% от дългосрочно 
безработните лица преминават към икономически неактивното население, тъй 
като се обезкуражават да търсят работа.  

ИСС обръща внимание, че за да се предложат адекватни мерки и политики 
на европейско и национално равнище, трябва да се коригират съществуващите 
методологични проблеми при реалното отчитане на дългосрочно безработните 
лица. В този контекст неправилното им идентифициране и недооценяване би 
довело до по-голям риск от социално изключване и изпадане в бедност, 
значително увеличаване на социалните разходи, по-силен натиск върху 
публичните финанси, както и до други косвени за обществото разходи.  

На следващо място ИСС обособява групите, при които съществува най-голям 
риск от изпадане в дългосрочна безработица, и това са хората с ниско 
образование или без образование и квалификации, младежите без никакъв опит и 
практически умения, хората с увреждания и със специални потребности, по-
възрастните лица поради остарели умения и знания, маргинализираните групи и 
хората, живеещи в селските, планинските и полупланинските райони. 

Резолюцията на ИСС не е първата, в която са констатирани сериозните 
последствия в резултат на ранното напускане на образователната система, 
включително и в резултат от попадане в капана на безработицата. Според ИСС 
една от най-ефективните мерки за намаляване на дългосрочната безработица в 
по-продължителен план е намаляването на дела на отпадналите и тяхната обратна 
интеграция в професионалната и образователната система. В връзка с това ИСС 
обръща внимание, че в самата Препоръка на Съвета не се разглеждат въпросите, 
които се отнасят до цялостната превенция на дългосрочно безработните. 
Същевременно ИСС още веднъж подчертава, че важен инструмент в усилията за 
справяне с дългосрочната безработица е създаването на програми за поддържане 
на уменията и програми за обучение и квалификация, които са съобразени с 
търсените на пазара на труда потребности и умения. 

                                                
1	Препоръка	на	Съвета	относно	Националната	програма	за	реформи	на	България	за	2016	г.	и	съдържаща	становище	на	Съвета	относно	
Конвергентната	програма	на	България	за	2016	г.	



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет  
 

12 

ИСС препоръчва да бъде проучен добрият и успешен опит на други държави 
членки, които прилагат ефективни мерки и политики за намаляване дела на 
дългосрочно безработните, като същевременно се оцени възможността за тяхното 
прилагане в България. В тази насока ИСС вярва, че инициативата и действията за 
справяне с дългосрочната безработица ще осигурят тласък към по-активно 
сътрудничество между държавите членки в сферата на образованието и 
обучението, в т.ч. и на валидирането на неформалното и самостоятелното учене.  

ИСС счита за целесъобразна идеята на Съвета на ЕС да се разработят 
предложения за подкрепа на дългосрочно безработните по аналог на ”Гаранцията 
за младежта”, като се възприемат поуките от нея и бъдат интегрирани в 
Европейската стратегия по заетостта.  

Като част от процеса на приемане на резолюцията в рамките на пленарна 
сесия ИСС проведе среща консултация по проблемите на дълготрайната 
безработица у нас. В нея участваха председателят на Комисията по труда, 
социалната и демографската политика към Народното събрание, народни 
представители, представители на Министерството на труда и социалната политика 
и членове на ИСС. Предвид сериозността на проблема всички участници в 
дискусията се обединиха около схващането, че са необходими по-задълбочено 
проучване, анализ и последващ дебат, които да разкрият причините за проблема  
и характеристиките на дългосрочно безработните лица.  

В изпълнение на плана си за 2016 г., ИСС разработи и прие анализ на тема  
”Дългосрочната безработица в България”, който разглежда определени тенденции 
на дългосрочната безработица в периода на кризата от 2008 г. до 2015 г., както и 
наблюдаваните след това признаци на възстановяване на пазара на труда. В 
процеса на обсъждане на анализа участваха и представители на Министерството 
на труда и социалната политика. 

Отчитайки сериозността на проблема по отношение на бъдещите социални 
разходи и на разходите за активна политика по заетостта, ИСС изведе на преден 
план проблема с дългосрочно безработните лица, който причинява огромна загуба 
на трудов потенциал за икономиката. Освен тях обаче ИСС открои и друга група 
лица - дългосрочно обезкуражените, които желаят да работят, но са обезкуражени 
да търсят активно работа повече от една година, или никога не са работили. За 
тях ИСС предлага да бъдат обект на по-подробно проучване и провеждане на 
целенасочени политики. В своя анализ ИСС разглежда основните характеристики 
на дългосрочно безработните и на дългосрочно обезкуражените лица и 
проявлението им през двата периода на развитие – преди и след кризата. ИСС 
посочва, че в значителна степен дългосрочната безработица се влияе от 
местоживеенето на безработните лица, като констатира, че кризата определено е 
задълбочила съществуващите различия в състоянието на пазара на труда в 
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градовете и селата. Огромно безпокойство създава обстоятелството, че в селата се 
формират постоянни групи от дългосрочно безработни или обезкуражени лица без 
значителни шансове за изход от това неблагоприятно състояние. 

На вниманието на институциите ИСС поставя в своя анализ определени 
тенденции, като  отбелязва, че дългосрочната безработица при възрастните хора е 
най-силно повлияна от икономическата криза. Едновременно с това се наблюдават 
много високи темпове на нарастване сред дългосрочно обезкуражените при 
същата възрастова група. ИСС изрично подчертава, че най-негативно кризата се е 
отразила на дългосрочно безработните с по-високо образование - тяхното 
увеличение е над 4 пъти. Същевременно дългосрочно обезкуражените с основно 
или по-ниско образование бележат много по-ниски темпове на намаление спрямо 
останалите образователни степени през периода на възстановяване на пазара на 
труда. 

На следващо място ИСС алармира за т.нар ”ефект на изтласкване”, при 
който лицата с по-високо образование заемат налични работни места, за които се 
изискват лица с по-ниско образователно равнище. Последните изпадат в 
дългосрочна безработица или  отпадат от пазара на труда.  

Чрез своя анализ ИСС прави задълбочено проучване на основните причини 
и на източниците на дългосрочна безработица, като констатира, че различията в 
степента на икономическо и териториално развитие на районите в България 
безспорно оказват въздействие върху продължителността на безработицата. 
Същевременно ИСС посочва, че икономическата криза се е отразила във всички 
сектори на икономиката от гледна точка на процеса на съкращаване и 
освобождаване на работни места. 

В контекста на най-сериозните предизвикателства пред пазара на труда и 
икономиката като цяло ИСС прави редица предложения за политики и мерки за 
намаляване на дългосрочната безработица в България. На първо място, ИСС е 
убеден, че насърчаването на предприемачеството и малкия и среден бизнес и 
поддържането на макроикономическа стабилност и предвидима инвестиционна 
среда са сред условията за намаляване на безработицата като цяло, включително 
и на дългосрочната безработица. Важно предложение в тази насока е да се  
осигуряват възможности за стимулиране на работодателите от частния сектор при 
наемане  на дългосрочно безработни лица. 

ИСС оценява също така, че мярката за насърчаване на териториалната 
мобилност на дългосрочно неработещите да започнат работа в друго населено 
място има необходимия потенциал да бъде високо ефективна. За тази цел 
създаването на интегрирана информационна система, която да даде представа за 
настоящето и бъдещето на труда по населени места и територии, би било 
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подходяща стъпка в тази посока. В този контекст е необходимо бъдещите 
политики, насочени към дългосрочно безработните, да са финансово обезпечени, 
както и да се разшири обхватът на предоставяните услуги по заетостта.  

Проблемите, свързани с образованието и реализацията на младите хора в 
България, са водещи приоритети в дейността на ИСС  през последните години.    

В свои актове ИСС многократно е изразявал  безпокойство от нарастващите 
предизвикателства пред демографското развитие и процесите, свързани с 
обезлюдяването на редица населени места. Във връзка с това  за втора поредна 
година ИСС проведе собствено проучване2 за миграционните нагласи сред 
завършващите средно образование ученици и прие втори анализ на тема 
„Тенденции в миграционните нагласи на завършващите средно образование в 
България”.  

Първият анализ3 по темата ИСС прие през 2015 г. Той предизвика  широк 
обществен отзвук не само сред представителите на законодателната и 
изпълнителната власт, но и сред представителите на местната власт и сред самите 
млади хора. И това е така, защото в този анализ ИСС констатира сериозни 
проблеми сред завършващите ученици във връзка с намеренията им за напускане 
на мястото на живеене и причините за това, както и причините, свързани с 
нагласите им за заминаване в чужбина. Констатираните изводи и 
предизвикателства, очертани в анализа, стимулираха ИСС да организира и 
проведе поредица от срещи в по-малки населени места в страната, както и в 
столични училища, за да се постави началото на диалога с младите хора. 

Цел на анализа са извършването на следващата оценка на констатираните 
проблеми и представянето на формирани тенденции, както и на промени в 
миграционните нагласи на завършващите средно образование ученици.  

ИСС констатира формирането на миграционна тенденция, при която около 
две трети от завършващите средно образование са с нагласата да напуснат 
мястото, където живеят. В областните градове с население до 300 хил. жители 
проблемът е много по-сериозен, тъй като 80% от завършващите през учебната 
2016 – 2017 г. имат потенциално намерение да напуснат своето местоживеене. В 
малките градове и селата миграционният потенциал се оценява на 70%. 

ИСС е обезпокоен от  заявените сериозни намерения за напускане на 
мястото на живеене от най-добрите ученици - около три четвърти от 
завършващите с отличен успех.  Това поставя пред сериозни предизвикателства 
демографското развитие и човешкия капитал в повечето градове и села. ИСС 
                                                
2	Изследването	е	проведено	с	подкрепата	на	Синдиката	на	българските	учители	(СБУ)	сред	2295	ученици,	
завършващи	средно	образование	през	учебната	2016/2017	г.,	от	65	училища	в	страната.	
3	Анализ	на	тема:	„Миграционните	нагласи	на	завършващите	средно	образование	младежи	в	България“.	
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обръща внимание, че семейната среда е силен фактор за формирането на 
миграционните нагласи сред учениците. Това е тревожен сигнал за това, че 
възможността за преместване в друго населено място след завършване на средно 
образование на учениците е тема, която се коментира във всяко семейство без 
разлика от образованието на родителите. 

За завършващите средно образование ученици през 2016/2017 г. трудното 
намиране на работа в мястото на живеене остава основен проблем. В това 
отношение ИСС установява подчертано нарастване на различията между 
преценките на учениците от София, Пловдив, Варна и Бургас и на тези в 
останалите населени места, което е първата основна предпоставка за 
формиращите се нагласи за заселване в най-големите градове на страната. 

Другият основен проблем в мястото на живеене, който формира желанието 
на учениците да го напуснат, е невъзможността за получаване на високи доходи. 
Този проблем е много по-съществен за учениците с успех над 4,50 спрямо тези с 
по-нисък успех.  

Между 26% и 28% от завършващите средно образование ученици както 
през учебната 2014/2015 г., така и през 2016/2017 г. определят получаваното от 
тях образование като друг основен проблем на мястото на живеене.  Този проблем 
е най-сериозен според учениците в областните градове до 300 хил. души, както и 
според учениците с най-висок успех. По-високото образование на родителите също 
влияе силно върху нарастването на негативните оценки на учениците за 
качеството на образование в мястото на живеене. 

Изследването показва, че с по-реални намерения за заминаване в чужбина 
са около 20% от учениците, като 60% от тях са с нагласата да осъществят такава 
миграция веднага след завършване, а останалите 40% - през следващите 2 - 3 
години, като намеренията за напускане на страната са сходни сред учениците от 
различните населени места и не зависят от тяхната големина. Безпокойство будят 
по-силно изразените намерения за заминаване в чужбина сред завършващите с 
отличен успех, както и сред момчетата. И в двете свои проучвания ИСС 
установява, че при учениците, чиито родители са с висше или с основно или по-
ниско образование, желанието за заминаване в чужбина е по-голямо спрямо 
техните връстници с родители със средно образование. 

Относно нагласата за външна миграция изследването посочи определени 
различия във връзка с целите, които си поставят дванадесетокласниците, поради 
които смятат да напуснат страната. Тези от София, Пловдив, Варна и Бургас имат 
най-голямо желание да продължат образованието си в чужбина и след това да се 
върнат в България. Но те са и с най-високи нагласи за постоянно преселване в 
чужбина спрямо всички останали, завършващи средно образование ученици. 
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Проучването показва, че колкото по-малко е населеното място, толкова по-
изразено е намерението на завършващите да потърсят временна работа в чужбина 
и след това да се върнат в България, но при тези  с отличен успех намерението за 
постоянно преселване в чужбина е с около 60% по-силно изразено спрямо 
учениците с успех до 4,50. Завършващите с най-нисък успех имат по-голямо 
желание за временна работа в чужбина и за връщане в България спрямо другите 
ученици с по-висок успех. 

За ИСС особена тревога предизвиква обстоятелството, че и при двете 
проучвания като основна причина за намеренията за заминаване в чужбина е 
получаването на  по-високи доходи и стандарт на живот. Намирането на добре 
платена работа в България е условие за промяна на тези миграционни намерения. 
Ако това условие бъде изпълнено, около две трети от завършващите с нагласи за 
заминаване в чужбина биха останали в страната. Като втора причина за 
заминаване в чужбина завършващите посочват възможността за получаване на 
добро висше образование. Друга причина е свързана с материалното подпомагане 
на семейството и тя се наблюдава при около 5% от учениците, като е заявена по-
силно от завършващите, чиито родители са с най-ниско образование, и от тези в 
малките градове и селата. 

И в двете проучвания ИСС констатира, че в миграционната мотивация на 
младите хора не присъства негативно отношение към България. По-малко от 4% от 
заявилите намерение да напуснат България отговарят, че не желаят да живеят в 
България, а 96 от 100 завършващи средно образование ученици биха останали да 
работят и живеят в България.  

Чрез този анализ ИСС заявява, че в страната са налице формирани вече 
тенденции в миграционните нагласи на завършващите средно образование, и 
отново алармира институциите и обществеността за  необходимостта от приемане 
на спешни и адекватни политики и мерки за ограничаване на очакваните 
негативни демографски последици. 

 

II. КОНСУЛТАЦИИ И ДИСКУСИИ  

На основание чл. 4, ал. 2 от  Закона за ИСС  се провеждат консултации и 
дискусии с представители на законодателната и изпълнителната власт и 
структурите на гражданското общество, свързани с обществено значими въпроси 
за социалното и икономическото развитие на страната. В рамките на календарната 
година ИСС проведе 15 консултации, дискусии и регионални срещи.  
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ИСС в партньорство с МТСП организира дискусия на тема ”Корпоративната 
социална отговорност – достижения и предизвикателства” с участието на  
министъра на труда и социалната политика, представители на МТСП, членове на 
ИСС и над 30 представители на научните среди, организации, институции и 
експерти, имащи отношение към разглежданата тема. Целта на форума бе на 
базата на широка консултация и приетото от ИСС становище да се обсъди и 
подпомогне процесът на разработване на нова съвременна национална стратегия 
за корпоративна социална отговорност. Основен акцент на дискусията бяха 
позициите на ИСС по приетия в края на 2015 г. акт на тема ”Корпоративната 
социална отговорност – достижения и предизвикателства”, в който се препоръчва 
прилагане на добрите практики на корпоративната социална отговорност в тясно 
сътрудничество между държавните институции и социалните партньори и с 
активното участие на всички заинтересовани страни. Представителите на МТСП и 
специалистите по темата оцениха акта на ИСС като разработка, която надгражда 
множество национални и европейски документи по темата и подпомага 
създаването на нова Национална стратегия за корпоративна социална 
отговорност. Участниците във форума се обединиха около тезата, че 
съществуващите традиции в България в областта на КСО трябва да се изучават, 
развиват и надграждат, както и около необходимостта от създаване на национален 
стандарт по корпоративната социална отговорност.  

В рамките на утвърдените традиции от страна на МТСП беше заявена 
готовност за продължаване на партньорското взаимодействие с ИСС при 
разработването и консултирането на новата Национална стратегия за 
корпоративна социална отговорност. 

Икономическият и социален съвет организира консултация по проблемите 
на дълготрайната безработица у нас като част от процеса на обсъждане на 
резолюция по ”Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно 
безработните лица на пазара на труда”. В нея участваха председателят на 
Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание 
д-р Хасан Адемов, народни представители, представители на МТСП и членове на 
ИСС. В хода на дебата се очерта сериозността на проблема и участниците в него 
препоръчаха разработване на  анализ, който да оцени обективно причините  за 
безработицата и да разкрие характеристиките на дългосрочно безработните, както 
и  да предложи  мерки за обратно интегриране на пазара на труда на тази група 
хора.  

Във връзка с обсъждането и приемането на  анализа „Дългосрочната 
безработица в България” ИСС организира консултация по проблемите на 
дългосрочната безработица в България. В дискусията участваха членове на ИСС и 
представители на МТСП. 
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  Като част от процеса на приемане на анализа „Тенденции в миграционните 
нагласи на завършващите средно образование в България”  бе организирана 
дискусия с участието на членовете на ИСС и представители от Комисията по 
въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание. От страна на 
представителите на Комисията бе констатирано, че младежката политика е 
хоризонтална политика и отношение към нея имат 12 институции.Затова 
разработването на подобен тип анализи е от изключителна важност и дава 
възможност да се разгледат различни аспекти на тематиката. Всички участници 
очертаха изключителната сериозност на проблема и изразиха тревога  от  
очертаващата се тенденция на ”изтичане на мозъци” от България. По време на 
дебата бяха споделени някои предложения, които да задълбочат работата на ИСС 
по миграционните нагласи на завършващите средно образование ученици.  

ИСС  съвместно със секция „Транспорт, енергетика, инфраструктура и 
информационно общество” към Европейския икономически и социален комитет 
(ЕИСК) организира публично изслушване в гр. София на тема „Европейският 
енергиен съюз – въздействие и последици за гражданското общество в България“ 
в гр. София. Това бе един от първите форуми в България, посветени на 
проблемите на единния Европейски енергиен съюз, който постави началото на 
гражданския диалог по темата. В събитието участваха над 100 представители на 
ЕИСК, на ЕК, на българския ИСС, на Министерството на енергетиката (МЕ) и КЕВР, 
депутати, експерти, представители на бизнеса, медии и др. Участниците в дебата 
обсъдиха предизвикателствата пред подобен съюз, който е един от десетте 
ключови приоритети на Европейската комисия  до 2019 г.  

На това събитие основен акцент бе поставен върху важността на проекта за 
Европейския енергиен съюз и неговото положително влияние не само за 
енергийния сектор, но за целия бизнес и за всички европейски граждани. 
Проблемите на България бяха разгледани през призмата на европейските 
предизвикателства и възможностите за прилагането в България на позитивния 
опит на няколко държави -  членки на ЕС.  

Участниците във форума се обединиха около принципа на солидарност, 
който трябва да се проявява във всички сфери - от производството, преноса, 
разпределението и консумацията на енергия, през солидарност при изграждането 
на мрежи и взаимовръзки до преговорите, които всяка държава води 
самостоятелно. Важен акцент бе европейската солидарност в усилията в борбата с 
енергийната бедност, в изследователската и научната работа, в споделянето на 
идеи и иновации. 

През октомври 2016 г. в София ИСС съвместно с ЕИСК организира 
консултация с гражданското общество по проекта на Европейския стълб на 
социалните права с участието на представители  на работодателски и синдикални 
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организации, на други граждански организации и на научните среди в 
присъствието на министъра на труда и социалната политика и председателя на 
парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика. 
Отделните панели се водеха от български членове на ЕИСК, представители на 
трите групи в него.  

Всички участници в дискусията се обединиха около идеята България да бъде 
част от проекта за Европейски стълб за социални права.  

В дискусията бяха отправени и конкретни предложения за надграждане на 
представения от ЕК проект. Предложено бе в европейския документ да се 
формулира ясно правото на всяко дете да получи качествено образование чрез 
отговорността на институциите и на родителите, дългосрочната грижа да бъде 
приета като социалноосигурителен риск, да се установят единни минимални 
стандарти за качествено здравеопазване. 

От страна на работодателските организации акцентът бе поставен върху 
необходимостта от задълбочени анализи и прогнози за икономическото развитие, 
без които е невъзможно да се направят прогнози за необходимото обучение. 

Представителите на синдикатите се обединиха около идеята Европейският 
стълб на социалните права да се интегрира в Европейския семестър, за да се 
съвместят икономическото и социалното развитие чрез постоянно наблюдение. Те 
посочиха необходимостта чрез този стълб да се наложат минимални стандарти за 
права и социална закрила. 

Практика в дейността на ИСС станаха организирането и провеждането на 
събития в партньорство с местната власт.  Тази година ИСС проведе поредица 
регионални срещи дискусии, в които вниманието на обществеността бе  
фокусирано върху актуални проблеми на общините, касаещи социалното 
предприемачество, регионалното развитие и заетостта. 

В партньорство с община Ловеч ИСС организира среща дискусия на тема 
„Ролята на местната власт за развитието на социалната икономика и социалното 
предприемачество – опит и предизвикателства” с участието на кмета и областния 
управител  на Ловеч, представители на правителството и над 40 представители на 
местните институции и неправителствени организации, експерти, медии и др., 
имащи отношение към разглежданата тема. Целта на форума бе  на базата на 
широка консултация и приетите от ИСС актове да се обсъдят и представят 
политиката, предприетите действия и възможностите за финансиране на 
социалната  икономика и предприемачеството, както и ролята на местната власт 
за тяхното развитие.  



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет  
 

20 

На това събитие ИСС акцентира върху позициите си от анализа „Социалното 
предприятие и социалното предприемачество”, в който се препоръчват 
изучаването на опита и прилагането на добри практики за социално 
предприемачество в тясно сътрудничество между държавните институции, 
местната власт, бизнеса и неправителствения сектор и с активното участие на 
всички заинтересовани страни.  

От своя страна община Ловеч представи своя опит в развитието на 
социалната икономика и социалното предприемачество. Местната власт изрази 
тревога по отношение на  силно затруднената роля на общините по стимулирането 
на социалното предприемачество и като причина посочи нормативната рамка и 
ограничените правомощия.  

Едно от ключовите предложения бе формулирано към законодателната 
власт за създаване на закон, който да определи основните  характеристики на 
социалните предприятия. Друго предложение бе насочено към местната власт, 
която съвместно с бизнеса и неправителствените организации  да изработи 
анализ, който да предложи възможности за разкриване на социални предприятия 
във всяко селище от общината с цел създаване на устойчива заетост.  

Дискусията завърши с общото съгласие на участниците в срещата да 
работят заедно по създаването и разпространяването на иновативни форми на 
социалната икономика и социалното предприемачество. 

ИСС организира втората си поредна  среща дискусия в една от най-малките 
общини в България – община Летница.  

Темата на дискусията бе свързана с ролята на малките общини за 
привличането на инвеститори, създаването на работни места  и връщането и 
задържането на младите хора. В дебата участваха кметът на община Летница, 
областният управител  на Ловеч, представители на правителството, на бизнеса в 
общината и над 30 млади хора.  

Кметът  на общината представи модел на местно управление за привличане 
на инвеститори, разкриване на нови работни места, осигуряване на работа и за 
хора от съседни градове, здравно обслужване, инфраструктура и пълен обхват на 
децата в училище.  

Фокусът на дискусията бе насочен към обсъждане на възможностите за 
младите хора да се реализират в малките населени места,  в бизнеса,  в 
социалната сфера, както и в сферата на социалните услуги.  

Третата по ред среща дискусия ИСС организира съвместно с община Тетевен 
на тема „Развитие на социалните дейности в общините от планинските и 
полупланинските райони в страната. Опитът на община Тетевен”. В срещата 
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участваха кметовете на общините Тетевен и Троян, представители на 
правителството и местните институции и неправителствени организации, експерти, 
медии и др., имащи отношение към разглежданата тема. 

Форумът имаше за цел да се изведат  предизвикателствата и възможностите 
пред социално-икономическото развитие на общините от планинските и 
полупланинските райони в България. На вниманието на участниците беше 
представено становището  на ИСС на тема „Възможности за развитие на регионите 
чрез използване на инструмента „Водено от общностите местно развитие”.  

  Дебатът се фокусира върху необходимата промяна, която трябва да настъпи 
във визията на тези градове, за да станат по-предпочитани места за живот, работа 
и инвестиции. Опитът на двете общини Троян и Тетевен може да бъде приложен  и 
в други градове от този тип  и да послужи на  ИСС при формирането на  бъдещи 
позиции. 

На форума бе представена ролята на европейските фондове, като важен 
инструмент за решаване на проблемите на планинските и полупланинските 
общини от заместник-председателя на управителния съвет на сдружението на 
общините и кмет на община Троян. Споделена беше тревогата, свързана с 
проблемите, които засягат общините от планинските и полупланинските райони, 
както и с предизвикателствата през втория програмен период. Във връзка с това 
председателят на ИСС предложи на кметовете - членове на Национално сдружение 
на общините в Република България, да настояват по време на българското 
председателство на ЕС да се изведе като приоритетна тема развитието на 
планинските и полупланинските райони. 

Всички участници се обединиха около тезата, че срещата е бива полезна, 
навременна, и заявиха готовност за продължаване на партньорското 
взаимодействие с ИСС. 

За втора поредна година ИСС продължи инициативата си за провеждане на 
дискусии с абитуриенти от различни градове на страната и столични училища, 
свързани с нагласите им за миграция. Тези срещи се организираха в контекста на 
второто изследване  на ИСС, което очертава миграционните нагласи на 
завършващите средно образование ученици в България. Предложенията и идеите, 
представени от сформираните работни групи на учениците по време на 
дискусиите, ИСС ще постави на вниманието на съответните институции. 

В рамките на организираната от ИСС и община Перник среща дискусия на 
тема ”Проблеми и възможности за реализация на младите хора в община Перник” 
участваха 50 дванадесетокласници от десет средни и професионални училища в 
Перник, учители, местна власт, представители на работодателските организации и 
синдикалисти. 
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Акцентът на дебата беше да се потърсят възможни решения, свързани с 
реализацията на младите хора в населеното място, в което живеят съвместно с 
представителите на местната власт и бизнеса. 

Участниците в срещата бяха запознати с основните изводи от анализа на 
ИСС за миграционните нагласи сред завършващите средно образование. Трите 
фактора, които младите хора най-често посочват, са свързани с напускане на 
родните им места, намиране на подходяща работа с добър доход и качествено 
образование. Във връзка с това  ИСС провежда поредица от такива дискусии вече 
втора година, тъй като местната власт има приложими идеи за бъдещото развитие 
на градовете и реализацията на младите хора.  

Бяха представени общинските политики и мерки за икономическо и  
социално  развитие на Перник, както и визията на бизнеса за създаване на 
работни места. Интерес предизвика представеното анкетно проучване на Центъра 
за кариерно развитие сред всички завършващи средно образование в Перник 
относно очакванията и нагласите им за трудова реализация.  

Учениците откровено посочиха също така промените, които трябва да 
настъпят в средното образование, за да получат по-добра подготовка, както и 
очакванията им за промени в града. Сред техните предложения за подобряване 
качеството на образованието се откроиха исканията им за по-голяма възможност 
да избират в последните класове онези предмети, които са тясно свързани с 
бъдещото им образование и професия, прилагане на повече европейски  практики, 
правилно професионално ориентиране. Те пожелаха  регулярни срещи с бизнеса и 
успели хора, както и промяна в методите на преподаване. 

Младите хора настояха Перник да промени облика си, да подобри 
инфраструктурата си,  да развие транспорта в града, да привлече нови 
инвеститори и да осигури нови работни места.  

Учениците изразиха удовлетворение от проведената среща и настояха за 
още такива срещи с местната власт и своите учители, на които откровено да 
споделят проблемите през своя поглед. 

ИСС организира три дискусии, посветени на миграционните нагласи на 
завършващите средно образование ученици в България,  с дванадесетокласници  
от столичните   51. СУ „Елисавета Багряна”, 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов” и 
Националната финансово-стопанска гимназия. Абитуриентите от трите столични 
училища са част от представителната извадка от проучването на ИСС, което се 
провежда за втори път.  

Затова и целта на тези дискусии е да се получи обратна връзка от учениците 
за това как и какво трябва да се подобри в  средното образование, какво очакват 
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от висшето образование, по какви критерии биха определили първата си работна 
заплата, която биха искали да получат, и др. 

Основната разлика в намеренията на учениците за миграция се формира в  
зависимост от профила на съответното училище. Това се наблюдава и в трите 
столични училища, в които се проведоха срещите. 

В хода на дискусията учениците 51. СУ „Елисавета Багряна”, което е  
предимно с  творческа насоченост, акцентираха върху това, че са ограничени 
възможностите им за личностна изява. Те препоръчаха в 12. клас да могат да 
подбират учебните предмети, да е по-разтоварена учебната програма, да се 
увеличат часовете за стаж по специалността и обновяване на техническата база и 
въвеждане на нови технологии.  

Особено активни в дискусията бяха дванадесетокласниците от 119. СУ 
„Акад. Михаил Арнаудов”. Те акцентираха върху повече диалогичност  в учебния 
процес между учители и ученици, като се зачитат индивидуалните интереси на 
ученика, промяна в системата на оценяване, да се увеличат часовете по езикова 
подготовка. 

Учениците от Националната финансово-стопанска гимназия поставиха 
фокуса на разговора върху учебното съдържание. Те споделиха, че то е запълнено 
с ненужна информация, голяма част от която е неактуална, учителите преподават 
бързо, без разяснения. Предложенията им бяха насочени към балансиране на 
учебното съдържание по отношение на теорията и практиката, повече 
специалности с чужди езици и по-добре организирани учебни занимания. 

Общото между зрелостниците и от трите училища е препоръката им 
българските университети да са по-активни, да рекламират дейността си сред 
завършващите средно образование, защото на фона на агресивните кампании на 
чуждите университети българските изостават. Те очакват от висшето образование  
да им даде необходимите компетенции, умения и знания, осигуряващи им  
възможност за лична и професионална реализация,  партньорства с други 
университети и гарантиране на работни места от съответните университети. 

  В отговор на въпроса, от какви критерии се ръководят при определяне 
размера на работната заплата, която искат да получават при започване на работа, 
зрелостниците посочиха: висока степен на образованост, умения, знания, 
компетенции в съответната област, стандарт на живот, владеене на чужди езици, 
възможност за кариерно развитие, качествено оценяване на вложения труд и др. 
При по-високо образование – по-високо възнаграждение, към това апелираха 
младите хора. Те са убедени, че в България има възможности за реализация.   
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ИСС бе партньор в петия Европейски форум за социално предприемачество, 
организиран от ЕК, ЕИСК, МТСП, Европейската конфедерация на производствените 
кооперации и социалните предприятия (СЕКОП), Националния съюз на трудово-
производителните кооперации (НС на ТПК) и неправителствени организации. ИСС 
традиционно партнира на това събитие, чиято цел е  да популяризира социалното 
предприемачество в България и да насърчи заетостта на хората с увреждания.  
Форумът събира на едно място национално представителни организации на и за 
хора с увреждания, социални предприятия и кооперации, сдружения, структури, 
предлагащи социални услуги, и др., които имат възможността директно да  
контактуват с представители на европейските и национални институции и да бъдат 
запознати с актуалните политики за насърчаване на социалната икономика. 
Тазгодишното издание на Европейския форум за социално предприемачество бе 
открито  от президента на ЕИСК Георгиос Дасис. 

В организираната по време на форума  европейска конференция на тема 
”Социалното предприемачество – иновативен модел за социално включване и 
трудова заетост” ИСС изложи основните си позиции от приетите свои актове в 
областта на социалната икономика. Специално място в дебата бе отделено на 
представените от актове на ИСС предложения, свързани с развитието на 
социалното предприемачество в България.  

ИСС бе партньор на експертна среща дискусия с международно участие на 
тема „Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална 
отговорност” (КСО) в контекста на добрите международни практики, организирана 
от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към 
МТСП.  

Цел на форума беше обменът на постижения и добри международни 
практики в сферата на КСО. Във връзка с това  един от акцентите на дискусията бе 
позицията на ИСС от приетия акт ”Корпоративната социална отговорност – 
достижения и предизвикателства”, в който се препоръчва прилагане на добрите 
практики на корпоративната социална отговорност в тясно сътрудничество между 
държавните институции и социалните партньори и с активното участие на всички 
заинтересовани страни. 

 
III. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ  

И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, НАЦИОНАЛНИТЕ ИСС НА ДЪРЖАВИТЕ –   
ЧЛЕНКИ НА ЕС, И ДРУГИ СРОДНИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

През 2016 г. в международната дейност на Икономическия и социален съвет 
се откроиха няколко ключови събития и посещения на високо равнище у нас. 
Годината започна с двудневно посещение на президента на ЕИСК Георгиос Дасис в 
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София по покана на българския ИСС, който избра България за своето първо 
посещение в мандата си на ръководител на ЕИСК по покана на национален съвет 
от държава  - член на Европейския съюз. На състоялата се с членове на ИСС среща 
президентът Дасис беше награден с почетен знак за принос в развитието на 
организираното гражданско общество в България. На провелите се по време на 
това посещение срещи с председателя на 43-ото Народно събрание Цецка Цачева, 
с министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин и с академичната 
общност бяха обсъдени работата на ИСС по ключови въпроси и приносът му в 
насърчаването на диалога на институциите с гражданите на страната.  

Посещението на президента на ЕИСК в София е оценка за активната дейност 
и позицията на българския Икономически и социален съвет, определени от 
президента Дасис като конструктивни и конкретни,  и за  ролята му като партньор 
на Европейския икономически и социален съвет.  

Именно в резултат на това партньорство бяха организирани и два форума 
през годината, които се проведоха в София: конференция, посветена на 
Европейския енергиен съюз, и дебат за проекта на Европейския стълб на 
социалните права. Делегацията от ЕИСК, водена от Пиер Жак Кулон – председател 
на секция „Транспорт, енергетика, инфраструктура и информационно общество”, 
представители на Европейската комисия и българския ИСС, както и експерти, 
представители на бизнеса и депутати дебатираха по въпроси, свързани с 
интегрирането на пазарите и енергийните политики в рамките на съвместно 
организираната от ИСС и ЕИСК конференция „Европейският енергиен съюз – 
въздействие и последици за гражданското общество в България”. Темата за 
Европейския енергиен съюз е припозната от ИСС като изключително важна и 
идеята да бъде обсъдена в София и да бъде информирано гражданското общество 
за усилията, които трябва да се положат в тази посока, срещна абсолютна 
подкрепа в ЕИСК. Форумът беше високо оценен от участниците, част от които от 
Полша, Германия, Австрия, Франция, Словакия, Хърватска и Испания.  

Същата тема бе във фокуса на вниманието на организираната от ЕИСК 
конференция на тема „Ролята на гражданското общество в Европейския енергиен 
съюз”, на която ИСС взе активно участие. И двата форума са част от активната 
работа на съвета по отношение на проблемите, свързани с енергетиката – от една 
страна, усилената работа за приемане на становище на тема „Предизвикателства и 
възможности пред ЕС и България след преговорите за климатичните промени в 
Париж” и от друга, усилията да се изработи консенсусна позиция за влиянието и 
последиците от Европейския енергиен съюз за гражданското общество в България. 

Още един дебат, организиран съвместно от ИСС и ЕИСК, се проведе в 
рамките на годината. Във връзка с инициативата на председателя на Европейската 
комисия за Европейския стълб на социалните права на ЕИСК беше възложено 
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подготвяне  на становище по темата, за което бяха организирани  консултации с 
националните икономически и социални съвети  в държавите - членки на ЕС. 
Целта на дискусията беше да се повиши информираността на гражданското 
общество относно инициативата за Европейски стълб на социалните права и да се 
изведат основни послания, които да са основата за подготвяното от ЕИСК 
становище по темата. Две от тези основни послания намериха категорична 
подкрепа и по-късно през годината извън формата на предвидените от ЕИСК 
консултации.  

Проведената в Мадрид Годишна среща на президентите и главните 
секретари на икономическите и социални съвети на държавите - членки на ЕС и 
ЕИСК, бе посветена на бъдещето на труда, но дебатът за Европейския стълб на 
социалните права беше в основата на дискусиите. В своето изложение 
председателят на българския ИСС отправи две конкретни предложения, около 
които се обединиха и участниците в дискусията по Европейския стълб на 
социалните права в София само дни преди Годишната среща в Мадрид. а именно - 
Европейският стълб да се прилага във всички държави на Съюза, а не само за 
държавите от Еврозоната, както и правото на образование на децата да се 
гарантира с конкретни задължения от страна на институциите и семейството. 
Предложенията на българския съвет бяха включени в заключенията на срещата и 
ще бъдат представени пред Международната организация на труда. 

Бъдещето на труда освен като ключова тема на Годишната среща на 
президентите и главните секретари на икономическите и социални съвети на 
страните - членки на ЕС и ЕИСК, намери място и сред приоритетните за ИСС 
работни теми през годината в рамките на сътрудничеството ни с ЕИСК. ИСС взе 
участие в две срещи на Обсерваторията по труда към ЕИСК, на които се обсъждаха 
дигитализацията на икономиката, преходът към нисковъглеродна, енергийно 
ефективна и зелена икономика и ефектите от това върху пазара на труда. ИСС 
беше участник и в съвместната конференция на ЕИСК и МОТ, посветена на 
бъдещето на труда. 

 За ИСС темата за бъдещето на труда е свързана и с ограничаването на 
неформалната икономика, като през 2016 г. ИСС взе участие в публично 
изслушване, организирано от ЕИСК на тема „Борбата с прането на пари и 
избягването на данъци”. 

Сътрудничеството на ИСС с ЕИСК през 2016 г. се развива и по отношение   
формирането на позиции по ключови за Европа тематики. Във връзка с това  
българският ИСС ежегодно се включва в подготвяния от ЕИСК Интегриран годишен 
доклад по Стратегия ”Европа 2020”, като и  през 2016 г. българският принос беше 
отразен в доклада на Комитета. Наред с това ИСС информира регулярно своите 
партньори от ЕИСК и националните съвети на страните - членки на ЕС, за приетите 
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от ИСС актове, като се търсят допирни точки за обмен на опит и добри практики 
на двустранна и многостранна основа. 

В рамките на партньорството в ЕС се състоя и информационно посещение в 
Европейската комисия относно Европейския семестър. Тези срещи се провеждат по 
инициатива на Комисията, а в хода на подготовката за срещата от ИСС бяха 
поискани писмени позиции по теми, които са от интерес за различните генерални 
дирекции. Изразените от Комисията позиции по Европейския стълб на социалните 
права в голяма степен са идентични с тези от провелата се по-рано в София 
дискусия по темата по инициатива на Европейския икономически и социален 
комитет. 

От 2008 г. българският ИСС последователно сътрудничи и на френската 
лаборатория за анализи ЛАЗЕР в рамките на цикъла от биеналета „Европа, работа, 
заетост”. През 2016 г. започна 12-ото поред биенале и се проведе първият 
семинар на тема „Прогнозиране и управление на участието при промяна в 
компании по време на криза и технологична промяна”. Целта беше да се насърчат 
иновативни действия за участие на работниците при извършването на промени в 
компаниите. Участието на ИСС беше особено ползотворно предвид представения 
от големи компании положителен опит на социални мерки за предотвратяване на 
тежки последици в заетостта и доходите от предприеманите структурни и 
икономически промени. Сътрудничеството с ЛАЗЕР в рамките на 12-ото биенале 
ще продължи според предвидения график на семинари до края на 2017 г., като 
целта е да се изготвят доклад и обобщение на иновативните предложения, 
произтичащи от семинарите, предвидени в рамките на цикъла. 

Част от националните икономически и социални съвети в Европа и ЕИСК 
работят съвместно със съветите и сродните институции от Средиземноморския 
регион в рамките на инициативата за Евро-средиземноморско сътрудничество 
(Евромед). В рамките на тази инициатива ЕИСК ежегодно организира форум, чиято 
цел е да се насърчи сътрудничеството между страните от Евро-средиземноморския 
регион на равнище организирано гражданско общество, като се обсъждат ключови 
въпроси, касаещи страните. На форума тази година ИСС имаше ключова роля, 
представяйки вече приети от съвета в различни актове позиции по отношение на 
социалната защита, социалното изключване, политиките, насочени към справяне с 
бедността, закрилата на семейството и децата. Акцент беше поставен върху 
системата за социална защита в България и върху съответните мерки и приоритети 
в областта.  

Освен с участието си в Годишната Евромед среща ИСС е активно и 
последователно ангажиран и в подготовката на съвместни доклади по 
разнообразни теми. През 2016 г. българският съвет взе експертно участие в 
подготовката на доклад на тема „Основни нива на социална защита”, който трябва 
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да бъде окончателно изготвен през 2017 г. По него нашият съвет работи в 
координация с ИСС на Испания, Мароко, Йордания и Малта. 

Не по-малко интензивна е работата на българския ИСС в Международната 
асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции, на която 
сме член. През изминалата година насочихме усилията си в експертното 
подпомагане на подготвяните от името на асоциацията доклади и позиции 
съгласно приетите за 2016 г. работни теми. Основните тематични направления за 
работа на съветите, членуващи в асоциацията, през изминалата година бяха 
свързани с ролята на икономическите и социални съвети и сродни институции в 
борбата срещу неравенствата, породени от бедност; социалната защита; 
климатичните изменения след COP 22. И трите теми са разглеждани от нашия 
съвет и съвсем естествено ИСС работи по тях и в международен план. 

 
IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ИСС ЗА 2016 г. И В РАМКИТЕ 
      НА ТРЕТИЯ МАНДАТ  
 
Позиции и предложения на ИСС, намерили отражение  в приети 
политики, актове и решения на институциите на изпълнителната и 
законодателната власт и други национални и европейски документи  
през 2016 г. и в рамките на третия мандат   
 

Основен акцент в дейността на ИСС по направление Европейски семестър са 
приетите от 2013 г. до 2016 г. 4 резолюции по Годишните обзори на растежа, в 
които ИСС изрази своята активна позиция по представените приоритети и 
предложените от Европейската комисия политики за реформи.  
Конкретни предложения на ИСС относно консултативния процес: 
Ø Още в първата си резолюция по ГОР за 2013 г. ИСС подчерта, че процесът на 

консултации по проекта на НПР трябва да е в по-широк формат, с по-голямо 
участие на социалните партньори и организираното гражданско общество и 
същевременно с достатъчен времеви раздел, за да могат заинтересованите 
страни пълноценно да се включат в него. Необходимо е също така да се 
засилят гражданският контрол и прозрачността при мониторинга и 
изпълнението на заложените мерки в НПР и Плана за действие към него. Във  
връзка с това ИСС предложи ЕК да преразгледа графика на семестъра, за да 
се предвиди необходимото време за провеждането на национални дискусии 
по същество. 

Ø В резолюцията по ГОР за 2014 г. ИСС изрази позицията си, че при новото 
икономическо управление на Европейския съюз е целесъобразно да се 
пристъпи към опростяване на процесите, тъй като към момента графикът на 
Европейския семестър включва широк набор от различните инструменти.  
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Ø С оглед нарастващото значение на Европейския семестър ИСС апелира 
диалогът в държавите членки да обхване всички заинтересовани страни още 
в първата фаза на семестъра – изготвянето на ГОР и приложенията към него. 

Ø ИСС прие отделна резолюция4 в контекста на съобщението на ЕК „Стъпки към 
завършването на икономическия и паричния съюз (ИПС)” и Доклада на 
петимата председатели, включващ пътна карта за завършването на 
европейския ИПС.  

ИСС отчита с удовлетворение следните предприети действия:  
o В ГОР за 2015 г. ЕК се ангажира с процеса на рационализиране на 

Европейския семестър, за да се засили политическата ангажираност и да 
се подобри координацията на национално равнище със заинтересованите 
страни и институциите, като предостави възможност за по-задълбочени 
дискусии. 

o През месец март 2015 г. ЕК публикува единен всеобхватен аналитичен 
документ за всяка държава членка за 2015 г., съдържащ оценка за 
напредъка при изпълнението на специфичните препоръки от последните 
три години до 2014 г., както и задълбочен преглед за напредъка на 
държавите членки, посочени в Доклада за ранно предупреждение за 2015 
г., което позволява на държавите членки повече време за обсъждане на 
проектите за препоръки към НПР. 

o В ГОР за 2016 г. ЕК представи преработения Европейски семестър и от 
2016 г. е факт неговото преструктуриране в два етапа, което дава 
възможност от януари до юни на национално равнище да се обсъдят 
проектите на НПР и на специфичните за отделните държави въпроси. 

o ИСС работи активно в рамките на Координационната група „Европа 2020” 
на ЕИСК чрез представяне на позиции в провежданите ежегодни 
дискусии. Препоръките на ИСС и българският модел на консултативен 
процес бяха включени при изготвянето на годишните Интегрирани 
доклади по „Европа 2020” на ЕИСК. 

o През 2013 г. за първи път графикът на Европейския семестър позволи да 
се осъществи многостранен диалог между ЕК и гражданското общество 
преди Европейския съвет, като в отворената дискусия взеха участие 
представители на 15 държави членки, включително България. ИСС 
представи позициите си по СП към страната ни и конкретни свои 
предложения, отразени от българското правителство в НПР.  

Ø ИСС последователно в своите резолюции по ГОР призовава да се преосмисли 
икономическото управление на ЕС, като се даде приоритет на неговите 
социални аспекти. 
o Във с това  ИСС отчита, че в ГОР 2016 г. се поставя по-силен акцент върху 

                                                
4	ИСС резолюция на тема „Институционални механизми за включване на социалните партньори и другите организации на 
гражданското общество в Европейския семестър”,  2016 г.	
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заетостта и социалните показатели. Същевременно в Доклада за 
механизма на предупреждение за 2016 г. към основните показатели са 
добавени три допълнителни показателя относно заетостта, които според 
ИСС засягат в голяма степен младите хора – коефициентът на 
икономическа активност, дългосрочната и младежката безработица и 
същевременно се отделя повече внимание на социалната справедливост.  

Ø ИСС обърна сериозно внимание на значението на социалните инвестиции и 
инвестициите в човешки капитал, като подчерта, че е необходимо те дори да 
изпреварват темпа на производствените инвестиции.  

o В този контекст ИСС констатира, че в ГОР за 2016 г. в рамките на 
действията на ЕК за „възобновяване на инвестициите” се предвижда 
инвестиционните приоритети да обхванат човешкия капитал и социалните 
инвестиции.  

Ø В резолюцията си по ГОР за 2016 г. ИСС подчерта значението на новия 
инструмент на ЕК - „Европейски фонд за стратегически инвестиции” (ЕФСИ, 
плана Юнкер) за следващите 5 години. ИСС изразява надежда за създаване 
на благоприятна среда за привличане на външни инвеститори и стимули за 
инвестиции от страна на частния сектор в нашата страна. ИСС препоръчва да 
се подкрепят не само определените от ЕК референтни сфери, но и 
стратегическите инвестиции с изразен иновативен характер, съобразени със 
спецификата на националната структура на икономиките и традиционно 
развиваните в тях конкурентни и експортно ориентирани отрасли и 
производства, в т.ч. чрез търсене на възможности за регионално 
сътрудничество. В този контекст ИСС отчита, че:  
o  В края на 2016 г. бе прието предложението на  ЕК да бъде удължен  

срокът на ЕФСИ и да се удвои неговият размер до 630 милиарда евро до 
2022 г., като в същото време ще се подобри неговият географски и 
секторен обхват. 

o  Министерството на икономиката предприе активни мерки за насърчаване 
на инвестициите чрез изготвяне на концепция за Национална стратегия за 
популяризиране на България като инвестиционна дестинация за периода 
2015 - 2020 г. и правила за насърчаване на българските инвеститори. 

o През ноември 2016 г. правителството създаде със съдействието на 
Европейска инвестиционна банка Звено за консултации по „Плана за 
инвестиции за Европа” в България, което ще подпомага българските 
предприемачи, публични институции и местната власт при подготовката и 
структурирането на качествени стратегически проекти, като подкрепата 
ще включва и помощ при финансиране на проектите на МСП. 

 
 

Друг акцент в дейността на ИСС бе свързан с подготовката на НПР, в 
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изпълнение на Стратегия „Европа 2020”. В края на предходния си мандат ИСС прие 
резолюция по „Проект на НПР (2011 – 2013 г.)”. През третия мандат ИСС прие 
последователно от 2013 г. до 2016 г. 4 резолюции, в които изрази активната си 
позиция по препоръките  на Съвета на ЕС към НПР на България и Конвергентната 
програма, като същевременно проведе консултации с представители на 
правителството, отговарящи за тяхното изготвяне. 
Ø В своята резолюция по НПР на България ИСС предложи отделен и много 

сериозен акцент в програмата да бъде нарастването на производителността 
на труда чрез извеждане на една интегрална национална стратегическа цел, 
гарантираща постигането на определено равнище на производителност на 
труда към 2020 г. и конкурентоспособност на българската икономика. 
o ИСС е удовлетворен, че българското правителство обвърза предвидените 

за периода 2012 - 2020 г. реформи и мерки за постигане на националните 
цели по Стратегия ”Европа 2020” с предложената от ИСС цел5 „до 2020 г. 
да постигнем повишаване на жизнения стандарт в страната до 60% от 
средното равнище за Европейския съюз”6. 

o Също така конкурентоспособността, растежът и заетостта са основните 
икономически приоритети на България и бяха заложени в НПР (2012 - 
2020 г.). Предложенията и препоръките на ИСС по отношение на 
дългосрочния хоризонт (до 2020 г.) и по структурата и баланса между 
отделните части на НПР бяха отразени в актуализираната НПР  (2012 -
2020 г.). Мерките, адресирани към пазара на труда и образованието, 
преобладават като основни области на политиките в актуализираната 
НПР. 

o ИСС отчита, че в България участието на социалните партньори и 
гражданското общество в подготовката на НПР е добре организирано и 
страната ни е добър модел за диалог между институциите и 
заинтересованите страни. 

o Установи се добра практика на редовни консултации между ИСС и 
правителствения екип, отговарящ за подготовката на НПР по 
специфичните за страната препоръки, основните национални приоритети 
и  по другите документи на Европейския семестър.  

o Друга форма на участие на гражданското общество в подготовката на 
НПР е организирането от ИСС на публични дискусии по основните 
предизвикателства и политики, заложени в НПР, с участието на 
представители на правителството, парламента, социалните партньори, 
учени и експерти.  

Ø В резолюцията си по ГОР за 2013 г. ИСС препоръчва на ЕК да постави много 
                                                
5	Предложението е направено в становище ”Стратегически приоритети на българската икономика в контекста на Стратегия 
”Европа 2020” - ”постигане на брутен вътрешен продукт по паритет на покупателна способност на жител в размер на 60% от 
средното равнище за Европейския съюз до 2020 г.” 	
6 НПР на България 2012 - 2020 г. в изпълнение на Стратегия ”Европа 2020”. 
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по-силен акцент върху изпълнението на препоръките по страни. 
o ИСС с удовлетворение констатира, че ЕК обръща по-голямо внимание на 

изпълнението на специфичните препоръки от държавите членки в 
отделен работен документ, придружаващ ГОР за 2014 г. С този 
предварителен технически анализ се отчита напредъкът по ключовите 
реформи, предприети през последните три години след стартирането на 
процеса на Европейския семестър. 

Ø ИСС нееднократно в своите резолюции по ГОР обръща внимание на 
ограничената времева рамка на Европейския семестър, която не дава 
възможност в отделните държави членки да се провежда реален диалог по 
отношение на избора на подходящите мерки в рамките на политиките за 
справяне с констатираните предизвикателства. Това възпрепятства 
адекватното изпълнение на специфичните препоръки и същевременно 
затруднява прилагането на ефективно многостранно наблюдение и 
упражняването на партньорски натиск на европейско равнище. 
o ИСС констатира, че проектът на препоръките за 2015 г. за първи път е 

изготвен в съответствие с т.нар. рационализиран процес на Европейския 
семестър. В сравнение с предходните години те са по-малко на брой и са 
фокусирани върху предизвикателства, специфични за отделната страна, 
които следва незабавно да бъдат адресирани. 

o В унисон с инструмента за засилена координация на икономическите 
политики в ЕС правителството възприе нов подход за отразяване на 
препоръките на Съвета на ЕС в провежданите политики на национално 
равнище в изпълнение на целите и приоритетите по стратегия ”Европа 
2020”, като за целта компетентните министерства и ведомства 
преразглеждат и допълват мерките, заложени в НПР. 
 

Основните препоръки към страната ни, на които ИСС обърна внимание в свои 
актове, касаят основно предизвикателствата пред образованието, пенсионната 
система, здравеопазването, бизнес средата и ръста на доходите, вкл. 
определянето на минималната работна заплата. 
Ø ИСС подкрепи препоръката, че са необходими структурни реформи в 

пенсионната система и здравеопазването, за да се гарантира фискалната 
стабилност в средносрочен и дългосрочен план, изразена от ЕК в няколко 
поредни години от 2012 г. насам. 

Ø В резолюцията си по СП към НПР за 2016 г. ИСС отново насочи вниманието 
към проблемите, породени от неефективното разпределение и използване на 
ресурсите в системата на здравеопазването, създадените практики на 
неформални плащания, липсата на политика за привличане и задържане на 
квалифицирани кадри, необходимостта от подобряване на политиката за 
ценообразуване на лекарствата, като отправи конкретни предложения за 
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тяхното решаване, изложени в приети актове7. 
o ИСС констатира, че бяха предприети мерки за ограничаване на 

неоснователното получаване на инвалидни пенсии, подобрени са 
условията за специализантите, лекарствената политика и др. 
Същевременно през 2016 г. бе даден старт на реформата в системата на 
здравеопазването и здравното осигуряване, като някои от предложенията 
на ИСС бяха взети под внимание. 

o От друга страна, ИСС отново поставя въпроса, че е необходимо 
подобряването на здравния статус и намаляването на смъртността да са 
основната цел на една по-широка стратегия и реформа в 
здравеопазването, като се заложи на превенцията на здравето на децата 
и на всички български граждани.  

Ø ИСС заяви в своята резолюция по СП за 2015 г., че постепенното премахване 
на възможностите за ранното пенсиониране, както и изравняването на 
законоустановената пенсионна възраст за мъжете и жените трябва да бъдат 
най-напред обект на широк социален и граждански диалог в контекста на 
една по-дългосрочна визия за развитието на пенсионната реформа в 
България.   

Ø Във връзка с препоръката относно предизвикателствата пред стабилността на 
пенсионната система в България в резолюцията8 си ИСС изрази подкрепа за 
изготвянето на дългосрочна стратегия, но само след проведени консултации с 
възможно най-широк кръг заинтересовани страни и с подкрепата на всички 
парламентарно представени политически сили в Народното събрание.  

Ø ИСС подчертава, че Стратегията трябва да допринесе за повишаване на 
стабилността на пенсионната система чрез регламентиране на необходимите 
мерки на входа – размер на вноските, тяхното разпределение и събираемост 
и др.; утвърждаване на структура, която да гарантира финансовата 
стабилност на системата в дългосрочен план, както и адекватността на 
пенсиите, с което да се мотивират младите хора за активно участие в 
пенсионната система. Същевременно ИСС настоява за изготвяне на 
задълбочени анализи преди обвързването на пенсионната възраст с 
очакваната продължителност на живота.  

o ИСС с удовлетворение констатира, че през 2016 г. правителството е 
приело действия за реформа в пенсионната система след широко 
обществено обсъждане и консултации със социалните партньори. 
Същевременно бе извършен преглед на частните пенсионни фондове и се 
стартираха стрес-тестове на пенсионноосигурителните дружества. 

                                                
7 Становище на ИСС „Здравеопазването в България – проблеми и възможни решения”, 2014 г. 
8 Резолюция на ИСС „Препоръка на Съвета към НПР за 2016 г.” 
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Ø В редица свои актове ИСС е изразявал мнение, че минималната работна 
заплата има своята роля за намаляването на бедността, особено сред 
работещите хора.9 ИСС още от 2006 г. последователно изразява становището, 
че определянето на минималната работна заплата трябва да става след 
преговори със социалните партньори и на основата на метод, с който да 
отчита обективни фактори като инфлация, производителност на труда, 
конкурентоспособност, пазарна конюнктура и социалноосигурителна и 
данъчна тежест. Препоръки в тази посока ЕК отправи в СП към България през 
последните три години.  
o ИСС отбелязва, че през 2016 г. започнаха разговори за приемане на 

механизъм за формиране на минималната работна заплата, но все още 
няма съгласие между социалните партньори относно обективните 
критерии, които трябва да залегнат в този механизъм.  

 
 От 2010 г. ИСС се занимава  активно с приоритетите на Стратегия ”Европа 
2020” (Стратегията), като разработи и прие редица документи, касаещи нейните 
основни цели. ИСС се включи в европейския консултативен процес с резолюция на 
тема ”Основни позиции на ИСС относно прегледа на изпълнението на Стратегия 
”Европа 2020” в България”. В нея ИСС обобщи своите основни констатации и 
очерта предизвикателствата по отношение на структурата, координацията и 
ефективността на изпълнението на Стратегия ”Европа 2020”.  
Ø ИСС препоръчва на базата на мащабно проучване да се оценят 

възможностите и необходимостта да се формулират допълнителни подцели 
във всяко едно от направленията за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. ИСС подчертава също така, че количественото измерване на целите 
трябва да бъде подкрепено от качествена оценка. Друга важна препоръка на 
ИСС е призивът към институциите при изготвянето на НПР да търсят все 
повече партньорството между всички равнища на управление. Във връзка  с 
това ИСС отчита, че: 

o В ГОР за 2016 г. ЕК обръща внимание на по-доброто прилагане и 
мониторинг на Стратегия „Европа 2020”, в контекста на стартиралите 
програми и изпълнението на споразуменията за партньорство от новия 
програмен период 2014 - 2020 г. Освен това през 2015 г. ЕК извърши 
преглед на Стратегията, включващ и консултация с всички 
заинтересовани страни. 

Ø Основните констатации на ИСС от резолюцията се доближават до оценката на 
ЕК от ГОР 2016 г., а именно - все още не се наблюдават значителни резултати 
в изпълнението на поставените в рамките на Стратегията национални цели на 

                                                
9	Резолюция на ИСС ” Препоръка за препоръката на Съвета относно  Националната програма за реформи на България за 2016 г. и 
съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2016 г.” ,  2016 г.	
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отделните държави членки и в ЕС като цяло. Във връзка с това ИСС представя 
преглед на изпълнението на петте национални цели и отправя конкретни 
препоръки за преразглеждане или допълване на свързаните помежду си цели 
по заетостта, образованието и бедността, като подчертава, че в България 
близо 75% от населението с ниско образование е в риск от бедност, а 
ниското образование е сериозна предпоставка за безработица и 
икономическа неактивност.  

Ø Същевременно ИСС обръща внимание, че след като европейските и 
национални политики поставят през 2015 г. и следващите години основен 
акцент върху борбата с младежката безработица и нарастването на 
младежката заетост, е необходимо да се формулира допълнителна цел по 
заетостта, касаеща равнището на младежката заетост и безработица. 

Ø ИСС препоръчва да се преразгледа целта по заетостта (76% заетост сред 
населението на възраст 20 - 64 г. до 2020 г.). В този контекст в своя 
резолюция10 ИСС подчертава, че такава цел е неизпълнима, като 
същевременно предлага да се формулират подцели, които да отчитат 
равнището на младежката заетост, както и заетостта сред рисковата група на 
хората между 55 – 64 г., най-засегнати от прехода и икономическата криза.  

o ИСС констатира, че тези и други конкретни предложения от негови актове 
са намерили реализация в предприетите редица действия и мерки, 
финансирани с публични и европейски средства, насочени към 
намаляване на равнището на безработица сред младежите (15 - 29 г.), 
както и към повишаване заетостта сред по-възрастната част от 
населението (55 - 64 г.). 

o Тези показатели се следят и отчитат в НПР на България като подцели по 
заетостта със стойности до 2020 г., съответно – „53% заетост на 
населението на възраст 55 – 64 г.” и „намаляване на равнището на 
безработица сред младежите (15 - 29 г.) до 7%”.  

Ø Другото основно предложение на ИСС е относно целите по образованието, 
по-конкретно целта за преждевременното напускане на училище. В редица 
свои актове ИСС е призовавал страната ни да определи по-амбициозна от 
заявената стойност (дял на преждевременно напусналите образователната 
система под 11% до 2020 г.), тъй като намаляването на преждевременното 
напускане на училище е пряко обвързано с качествените характеристики на 
работната сила и с борбата с бедността – също е една от целите на Стратегия 
”Европа 2020”. Това предполага насочване на повече ресурси и интегриран 
подход за справяне с това предизвикателство.  

                                                
10 Резолюция на ИСС по Проекта на НПР за 2011 - 2013 г. 
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o Трябва да се подчертае, че голяма част от препоръките на ИСС относно 
политиките и реформите, свързани с всички етапи на образованието и 
младежката заетост, бяха отчетени и вградени в приетите национални 
стратегии и в плановете за тяхното изпълнение. 

Ø Според ИСС едно от решенията за подобряване на ефективността от 
прилаганите мерки и политики може да бъде по-сериозното въвличане на 
Стратегия „Европа 2020” в процеса на Европейския семестър, като се 
постигне баланс между фискалната и макроикономическата стабилност и 
изискванията за дългосрочни структурни реформи. 
o Във връзка с това ИСС подкрепи въведените от ЕК нови правила на 

обвързване на финансирането от ЕСИФ с изпълнението на Стратегия 
„Европа 2020” чрез националните споразумения за партньорство и 
оперативните програми (2014 - 2020 г.). ИСС счита, че това ще подобри 
контрола и механизма на управление на Стратегията, и заявява, че за да 
се гарантира реалното изпълнение на целите на дългосрочното 
икономическо развитие на регионално равнище, трябва да се 
регламентира прякото участие на местната власт в процеса на взимане на 
решения.  

 
ИСС отчита значението на финансовия ресурс от ЕС по оперативните 

програми като съществена част от необходимите на страната ни публични 
инвестиции, с които да се подкрепят модернизацията и ефективното изпълнение 
на политиките по заетостта, социалните политики и политиките в областта на 
околната среда. 
Ø ИСС разработи и прие становище11, с което призовава за ясен политически 

ангажимент към ускореното изготвяне на Споразумението за партньорство 
2014 – 2020 г. и на програмите към него. Същевременно ИСС подчертава, че 
поради важността на документа той следва да се изготви в условия на диалог 
и консенсус със социалните партньори и със структурите на организираното 
гражданско общество след отчитане на икономическите реалности в България 
и предизвикателствата в бъдещото развитие, както и след отчитане на опита 
и поуките от настоящия финансов период. 

o Проектът на становище бе консултиран в широк формат с 
представители на всички министерства и ведомства, които имат 
отношение към този проект. Същевременно се проведоха публични 
обсъждания с участието на всички заинтересовани страни – социални 
партньори, неправителствени организации, експерти и учени. 

Ø ИСС препоръчва в Споразумението за партньорство да се заложат измерими и 
изпълними финансови показатели и показатели за резултат. ИСС настоява 

                                                
11	Становище на тама „Приоритетите и политиките за усвояване на средствата от Европейския съюз през следващия 
програмен период 2014 - 2020 г.”, 2013 г.	
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също за максимално опростяване и стандартизиране на процедурите по 
изготвяне, подаване, оценяване на проектите и отчитане на тяхното 
изпълнение. В този контекст:  

o ИСС отчита голяма част от предложенията и препоръките на членовете на 
съвета и социалните партньори, представени в дискусиите, бяха отразени 
в актуализирания проект на Споразумението за партньорство като 
например: основно бе преработена аналитичната част и подобрена 
приоритизацията в стратегическата част на всички раздели, с което се 
постигна по-добра връзка между аналитична и стратегическа част на 
документа; подобриха се частите, свързани с интервенциите от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и рибарство; 

o ИСС отчита като позитивни действия на ЕК и на българското правителство 
относно предложението максимално опростяване и стандартизиране на 
процедурите по изготвяне, подаване, оценяване на проектите и отчитане 
на тяхното изпълнение. 

Ø С оглед насърчаването на разкриването на нови работни места и 
ускоряването на икономическия растеж ИСС препоръча да се увеличи (или в 
краен случай поне да се  запази непроменен) делът на средствата от 
Европейския социален фонд (ЕСФ) в общия размер на средствата от 
фондовете на ЕС. 

o ИСС отчита с удовлетворение, че правителството взе решение 
минималният дял на ЕСФ от Структурните фондове за 2014 - 2020 г. да 
бъде поне равен на съответния процент от настоящия период, който е 
26,9%, а съгласно националната позиция този процент нарасна до близо 
29,5%. Средствата, които ще се отделят за мерки по тематични цели 8 и 
9 надхвърлят значително 25% и към момента приближават 50% за ЕСФ. 

Ø ИСС препоръча също да се проследява активно връзката между специфичните 
препоръки и предварителните условия от Споразуменията за партньорство.  

o Във връзка с това  ИСС с удовлетворение констатира, че в ГОР 2016 г. ЕК 
подчертава, че финансирането от ЕС може да играе решаваща роля за 
подкрепа на прилагането на реформите и прякото вливане на 
инвестиции в реалната икономика, ако се осъществява целенасочено и 
се прилага ефективно.  

o В този контекст приоритетите, заложени в специфичните за отделните 
държави препоръки, бяха отчетени при програмирането на европейските 
структурни и инвестиционни фондове до 2020 г. 
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Ø ИСС се включи в дебатите по една от най-важните за новите държави членки 
и за България политики на Европейския съюз – кохезионната политика, като 
прие становище по темата12. ИСС подкрепя вижданията за ключовото 
значение на европейската политика на сближаване за преодоляването на 
негативните последици за европейската икономика, причинени от 
икономическата и финансовата криза, и за осъществяването на целите на 
Стратегия ”Европа 2020” - постигане на „интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж”.  

Ø ИСС предложи13 при преговорите по финансовата рамка на ЕС за 2014 – 2020 
г. да не се допуска намаляване на разходите за политиката на сближаване и 
ресурсът за нея да запази своето ключово значение за развитието на ЕС. 
Както и днес, ресурсите на Общността трябва да бъдат насочени към най-
бедните региони и държави членки, в съответствие с ангажиментите на ЕС да 
спазва принципа на солидарност.  

Ø ИСС подкрепи предложението по-слабо развитите региони да получават 
средства по повече от два или три приоритета и сред задължителните 
приоритети да се включат „интелигентната специализация” на региона, 
високото равнище на образованието, гъвкавата сигурност и опазването на 
околната среда.  

o ИСС отчита, че визираните основни предложения са намерили 
реализация в многогодишната финансова рамка, като през новия 
програмен период 2014 – 2020 г. се запазва ресурсът за кохезионната 
политика; за слабо развитите региони е предвидена възможността да 
получават средства по повече от два или три приоритета; 
„интелигентната специализация” на региона е сред задължителните 
приоритети за финансиране и др. 

Ø В контекста на политиката на сближаване и приемането на Споразумението 
за партньорство на България с ЕК през октомври 2014 г. след проведена 
консултация14 ИСС прие становище на тема ”Възможности за развитие на 
регионите чрез използване на инструмента ”Водено от общностите местно 
развитие” (ВОМР).  

Ø ИСС обръща внимание на значението на инструмента ВОМР (подхода 
„ЛИДЕР”) за намаляването на социалните и икономическите различия на 
регионите в страната, тъй като това е механизъм за концентриране и 

                                                
12 Становище на ИСС „Политиката на икономическо, социално и териториално сближаване в ЕС” (Пети кохезионен доклад на 
ЕК)”, 2011 г. 
13	Становище на ИСС „Политиката на икономическо, социално и териториално сближаване в ЕС” (Пети кохезионен доклад на 
ЕК)”, 2011 г.	
14	ИСС	проведе	консултация	с представители на Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС” към Министерския съвет 
и ресорни ведомства, представители на заинтересованите страни.	
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целенасочено разходване на средства съобразно спецификата на 
територията. Освен това инструментът се основава на принципа на 
планиране „отдолу - нагоре” и предвижда делегиране на функции и 
задължения на местните инициативни групи (МИГ) и надзорни комитети, 
което би оказало благоприятно въздействие за икономическия растеж на тези 
територии. 

Ø ИСС изразява подкрепа и подчертава, че ВОМР има потенциала да допринесе 
значително за намаляването на бедността и насърчаването на социалното 
приобщаване в недостатъчно развити райони, за устойчивото развитие на 
околната среда и за по-пълното оползотворяване на културното наследство. 

o ИСС е удовлетворен, че България е заложила прилагането на инструмента 
ВОМР в своето Споразумение за партньорство с ЕК (2014 - 2020 г.). 

Ø Съществено предимство на подхода ВОМР е възможността за многофондово 
финансиране на одобрени стратегии за местно развитие (СМР) при наличието 
на интегрирана стратегия за развитието на територията. Други възможни 
позитивни ефекти според ИСС са увеличаването на иновациите, създаването 
на устойчива заетост и увеличаването на възможностите пред местния 
бизнес.  

o Във връзка с това ИСС отчита, че повечето основни оперативни 
програми ще финансират проекти на МИГ по инициативата ВОМР.   

Ø Друга основна препоръка на ИСС бе свързана с ускоряването на процеса на 
изготвяне на  проект на нормативен акт за прилагането на механизма ВОМР, 
което да осигури достатъчно време за изпълнение на последващите сериозни 
стъпки по реализацията на подхода ВОМР – избор на МИГ, разработване на 
СМР, одобрение на СМР. 

ü Същевременно ИСС препоръчва съставът на междуведомствената 
работна група (МРГ) за изготвяне на нормативния акт да не се 
ограничава само до представители на всички управляващи органи на 
програмите, които ще прилагат ВОМР. 

ü ИСС настоява също така  процесът по подготовка на нормативния акт за 
реализацията на подхода ВОМР да бъде навременен, прозрачен и 
позволяващ консултации на всеки един етап от подготовката на 
документа.  

ü Едно от важните условия за постигане на успех при използването на 
механизма ВОМР през новия програмен период 2014 - 2020 г. е да се 
опрости процесът на неговото прилагане спрямо периода 2007 - 2013 г. 
ИСС призовава за действия в тази посока, като счита, че е необходимо 
на всеки етап да има лесни и ясни процедури за установяване и 
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отстраняване на технически пропуски.  

o Във  връзка с това  ИСС подчертава, че негов представител, в качеството 
си на  член на МРГ бе сред участниците в процеса на подготовка на 
нормативния акт по ВОМР, който бе приет навреме. 

o ИСС констатира със задоволство, че нормативният акт за прилагането на 
еднофондово (по примера на подхода „ЛИДЕР”) и многофондово 
финансиране на ВОМР бе приет навреме за началото на кампанията за 
избор на МИГ и е съобразен с препоръките на ИСС относно изискванията 
към състава и компетентностите на органите, отговорни за прилагането 
му. 

o Представител на ИСС бе включен в състава на Комитета по наблюдение 
на изпълнението на инструмента ВОМР и СМР.  

 
Ø ИСС се включи в европейския консултативен процес, като в отговор на 

поканата на президента на ЕИСК Стафан Нилсън разработи и прие в края на 
предходния мандат резолюция по Акта за единния пазар15. Продължавайки 
темата относно законодателните инициативи на Европейската комисия, 
касаещи развитието на единния европейски пазар през 2013 г., ИСС прие 
резолюция и по Акта за единния пазар ІІ. Двата документа, както и другите 
актове на ИСС, касаещи европейски политики и инициативи, бяха изпратени 
освен до ЕИСК и до ЕК. 

o ИСС е удовлетворен, че лично Комисарят по вътрешен пазар и услуги на 
ЕК Мишел Барние изрази в писмен отговор благодарността си за 
многобройните и конкретни препоръки, съдържащи се в тези резолюции, 
които ЕК ще вземе под внимание при формулирането на политиките и 
инициативите, заложени в Акта за единния пазар като основа на 
европейската социална пазарна икономика. Той изрази подкрепа за 
тезата на ИСС, че само решителен ангажимент от страна на Европейския 
парламент и на Съвета на ЕС може да ускори приемането на 
законодателните предложения и да гарантира, че резултатите от актовете 
за единния пазар ще стигнат до гражданите и бизнеса. 

Ø В резолюцията си по ГОР 2014 г. ИСС отново подчертава ключовата роля на 
правителствата на държавите членки, както и на социалните партньори и 
заинтересовани лица в процеса на бързото транспониране и прилагане на 
законодателството, свързано с единния пазар, за да се гарантира, че 
резултатите от актовете за Единния пазар ще се усетят от гражданите и 
бизнеса. 

                                                
15 Резолюция на ИСС по Съобщение на ЕК - „Акт за единния пазар I - За изграждане на високо конкурентна 
социална пазарна икономика - 50 предложения с оглед подобряване на условията на работа, 
предприемачеството и търговия за всички нас. 
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o ИСС вижда реализация на конкретни свои предложения в заявената 
програма за действие на ЕК, с която се дава нов тласък на развитие на 
единния пазар на продукти и услуги в три основни области: 

 - създаване на допълнителни възможности за потребителите,   
специалистите  и предприятията; 

-   насърчаване на модернизацията и иновациите, от които Европа има    
нужда; 

 -    гарантиране на практически ползи за хората в тяхното ежедневие. 
Ø ИСС изрази своята принципна подкрепа относно Акта за единния пазар като 

основно политическо действие на ЕК, насочено към преосмисляне и 
разширяване на концепцията за единния пазар в светлината на новите 
реалности и в контекста на Програмата за реформи „Европа 2020” 16. 

o ИСС подчертава, че с адаптирането на единния пазар към променящите 
се условия са свързани Планът за инвестиции за Европа, Европейският 
енергиен съюз (представен от ЕК през м. февруари 2015 г.), Стратегията 
за цифров единен пазар (оповестена през м. май 2015 г.), Планът за 
действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари (представен 
през м. септември 2015 г.). 

o Към създаването на нови конкурентни предимства са насочени и 
подготвяните  пакет от мерки за кръговата икономика и пакет от мерки в 
подкрепа на трудовата мобилност.  

o Според ИСС могат да се очакват реални резултати от планираното от ЕК 
изграждане на нова стратегия за единния пазар с акцент върху 
практическите мерки, чрез които да се помогне на МСП и на стартиращи 
предприятия да развиват и разширяват дейността си.  

Ø В ГОР за 2016 г. ЕК определи като приоритет процеса на осъвременяване на 
Единния пазар на стоки и услуги и предприе инициативи за по-задълбочен и 
по-справедлив вътрешен пазар, съобразен с променящите се условия и 
създаването на нови конкурентни предимства.  

o В програмата на ЕК за 2017 г. основно място имат инициативите за 
постигане на реално действащ единен европейски пазар чрез 
гарантиране на добре функциониращ вътрешен енергиен пазар, 
използване на възможностите на цифровия единен пазар, стимулиране и 
улесняване на трудовата мобилност, като в същото време се 
предотвратява злоупотребата с правилата. 

Ø ИСС обърна внимание на либерализирането на енергийния пазар и на 
Европейския енергиен съюз като един от ключовите приоритети на новата 

                                                
16 Резолюция на ИСС по ГОР за 2015 г. 
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Европейска комисия. През 2015 г. бе стартирана амбициозна програма, която 
има за цел да се създаде европейска енергийна система, гарантираща  
сигурна, устойчива, конкурентна и достъпна енергия за гражданите на 
Европа, като се насърчава преходът към нисковъглеродна икономика .17   

Ø В своята резолюция по ГОР за 2013 г. ИСС препоръчва либерализирането на 
енергийния пазар да стане след широко обществено обсъждане, след 
изслушване на всички заинтересовани страни и след предоставяне на 
качествени оценки за ползите и последствията от предлаганите промени. ИСС 
констатира оставащите значителни предизвикателства пред търговията на 
едро и на дребно и липсата на пазар на едро за електричество и за природен 
газ.  

o ИСС приветства мерките от втория Национален план за действие по 
енергийната ефективност, по отношение на обществените сгради и 
промишлените обекти, чието прилагане може да повиши енергийната 
ефективност и да реши дългосрочно проблема с високите сметки за 
енергия. 

Ø В публикувания през ноември 2015 г. първи доклад за състоянието на 
енергийния съюз ЕК констатира, че България е една от най-уязвимите 
държави по отношение на енергийната бедност. В този контекст ИСС прие 
становище18, в което приветства усилията на ЕС и на различните институции 
и организации да фокусират вниманието върху  проблемите на „енергийната 
бедност” и „уязвимите потребители”. ИСС акцентира най-вече върху 
необходимостта от ясна дефиниция на понятието „енергийна бедност” както 
на европейско, така и на национално равнище. 

Ø ИСС определи три основни фактора, които пораждат енергийна бедност в 
България: остарял и енергийно неефективен жилищен фонд, много ниски в 
абсолютен и реален размер доходи и динамично нарастващи енергийни цени, 
и препоръча да се разработи Национална стратегия за борба срещу 
енергийната бедност. 

Ø ИСС приветства Европейския парламент, че в Резолюцията относно 
Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. за първи път включи 
социалното измерение, подкрепи необходимостта от социален диалог, който 
да обхваща всички заинтересовани страни; призова за защита на 
потребителите чрез прозрачност на цените и информиране и поиска от 
страните членки редовно да докладват за предприетите действия за защита 
на домакинствата от нарастващите сметки за енергия и от енергийна бедност. 

                                                
17	През	2016г.	ИСС	прие	становище	по	Парижкото	споразумение	за	климата.	
18 Становище на ИСС „Мерки за преодоляване на енергийната бедност в България”, 2015 г. 
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o ИСС отчита, че през 2016 г. бе стартирана дейността на Енергийната 
борса като първо условие за либерализация на пазара. 

o В края на  2016 година правителството одобри продължението на 
програмата за саниране на жилища чрез средства от държавния бюджет  
за още една година. 

o ИСС с удовлетворение констатира, че сформираната съвместна работна 
група между Министерството на енергетиката и представители на Главна 
дирекция „Енергетика” на ЕК пое ангажимент до края 2016 г. да даде 
дефиниция на понятието "уязвими потребители", да определи 
критериите за идентифициране на тези лица и да разработи мерки за 
тяхната защита. 

o В резултат на работата на съвместната група е дадена дефиниция на 
понятието ”енергийна бедност”, според което 14% от домакинствата у 
нас са енергийно бедни. 

o Предложени са временни финансови и нефинансови мерки за период от 
5 г. след пълната либерализация на енергийния пазар у нас. 

Ø ИСС заявява подкрепата си за интегриран енергиен пазар, който да 
насърчава конкуренцията и с който да се постига по-голяма пазарна 
ефективност чрез по-добро използване на съоръженията за производство на 
енергия в целия ЕС, както и чрез осигуряване на достъпни цени за 
потребителите. 

Ø Същевременно ИСС препоръча19 страната ни активно да се включи в 
проектите и инициативите за региона на Югоизточна Европа, защото 
България е сред шестте държави членки, които зависят от един външен 
доставчик за целия си внос на газ, и е с висок риск при прекъсване на 
доставките. Това ще допринесе за развитието на липсващата 
инфраструктура и същевременно за подобряване на сигурността на 
доставките на газ. 

Ø ИСС подчерта също значението на ресурсите от кохезионната политика на 
ЕС през 2014 - 2020 г. за България.  

o Националните оперативни програми създават възможности за 
инвестиции в изпълнение на целите на енергийната политика в 
България, които ще бъдат допълнени от национално публично и частно 
съфинансиране. 

o България също така участва активно в макрорегионалната програма за 
Дунавския регион и в другите програми за териториално сътрудничество 
чрез интегрираните териториални решения на констатираните 

                                                
19	Резолюция	по	ГОР	за	2015	г.	
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предизвикателства. 

o В контекста на препоръката на ЕК за широко обсъждане на 
амбициозната програма за енергиен съюз в отделните държави членки, 
българският ИСС бе домакин на конференция на тема „Европейски 
енергиен съюз – въздействие и последици за гражданското общество в 
България”, организирана съвместно със ЕИСК. Представителите на 
българските и европейските институции обсъдиха с експерти и 
представители на заинтересованите страни теми, свързани с 
енергийната политика и интегрирането на енергийните пазари. ИСС 
представи позициите си от разработена резолюция по темата.20 

o Същевременно бяха проведени срещи в 28-те областни града със 
заинтересованите страни на енергийния пазар като първа стъпка в 
информационната кампания. 

 
През третия си мандат ИСС фокусира вниманието на обществото и 

институциите върху образованието като най-ценното богатство  на обществото и 
най-важната инвестиция в бъдещите поколения. 

За периода 2012 - 2016 г. на национално равнище са приети редица 
стратегически и нормативни документи21, в общественото обсъждане на които ИСС 
участва и същевременно разработи актове. Тези документи формулират 
образователната реформа в областта на предучилищното, средното, 
професионалното и висшето образование и обучение. 

В рамките на  мандата ИСС акцентира върху мерките за ограничаване на 
ранното напускане на образователната система, необходимите промени в 
професионалното образование и обучение и във висшето образование.  
 
Ø През 2012 г. ИСС задълбочено анализира проблемите на ранното отпадане от 

училище в акт22, посветен на темата, и алармира за тревожността на 
явлението и за последствия от него в дълготраен аспект. ИСС препоръча 
разработването  на  национална  стратегия  с  основна цел намаляване  дела 
на преждевременно напусналите образование до нива под 10%. 

ü Констатирайки тенденцията на намаляване дела на младите хора в 
структурата на населението, както и увеличаващия се дял на 

                                                
20	„Европейски енергиен съюз – въздействие и последици за гражданското общество в България” , 2015 г.	
21 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020 г.) и планове за 
нейното изпълнение; Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 
2015 - 2020 г. и планове за нейното изпълнение; Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за 
периода 2014 – 2020 г. и планове за нейното изпълнение; Закон за предучилищното и училищното образование; Закон за 
изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (изм. от 2014 и 2016 г.); Закон за 
изменение и допълнение на Закона за висшето образование. 
22 „Политики за ограничаване ранното напускане на образователната система”. 
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напускащите училище, ИСС разгледа проблема в дълбочина, като 
разработи четири акта23 по темата, намерила място и в други приети  
документи24.  

ü По отношение на националната ни цел, залегнала в НПР, в изпълнение 
на Стратегия „Европа 2020” – „дял на преждевременно напусналите 
образователната система от 11% до 2020 г.”, ИСС заяви, че тя не е 
достатъчно амбициозна, и аргументирано предложи нейното 
преразглеждане, което за съжаление не бе поставено на обществено 
обсъждане. ИСС препоръчва изпълнението на тази цел да се 
наблюдава заедно със състоянието на трудовия пазар за лицата с 
основно и по-ниско образование, както и с отражението върху 
публичните финанси и социалните системи на страната. 

o ИСС е удовлетворен от приемането на национална „Стратегия за 
намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 
система (2013 - 2020)”, съобразена с редица европейски стратегически 
документи и национални програми за развитие на образованието, която 
същевременно отчита основни предложения на ИСС. 

Ø ИСС определи като тревожна тенденцията към намаляващ „нетен 
коефициент на записване на населението”. За последните 6 приключили 
учебни години се наблюдава спад на този коефициент за всички групи деца, 
но най-тревожни са данните за групите деца на възраст 7 – 10 и 11 - 14 
години. С тревога ИСС констатира, че обхватът при децата от възрастовата 
група 7 - 10 г. е намалял от близо 100% (98,6%)  за учебната 2010/2011 г. до 
95,5% за учебната 2015/2016 г.  ИСС обръща внимание, че децата, 
незаписани в училище днес, след по-малко от 10 години ще бъдат 
статистически отчетени в групата „преждевременно напуснали образование 
и обучение”.  

o Във връзка с това ИСС приветства изведените в Стратегията нови 
индикатори, предложени от ИСС за: дял на населението на възраст 7 -11 
години в училищно образование;  дял на населението на възраст 12 - 14 
години в училищно образование; дял на никога непосещавали училище 
във възрастовите групи 7 -11, 12 - 14, 15 - 17 и 18 - 19 години. 

                                                
23 Резолюция по ”Проект на Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите 
образователната система (2013 – 2020)”; резолюция ”Мерки и действия за намаляване дела на преждевременно 
напусналите образователната система”; анализ ”Преждевременно напускане на образователната система”; анализ 
”Миграционните нагласи на завършващите средно образование младежи в България”; резолюция ”Интегрирана политика за 
младите хора в България”. 
24 Ррезолюции: ”Проект за национална програма за реформи на Република България”, ”Демографските предизвикателства 
пред България в контекста на Стратегия „Европа 2020”, Резолюция по Основни позиции на Икономическия и социален съвет 
относно прегледа на изпълнението на Стратегия „Европа 2020” в България. 
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Ø  ИСС призовава да се изследва задълбочено структурата на отпадналите от 
образователната система, защото буди безпокойство нарастващият дял на 
децата, които никога не са посещавали училище или са отпаднали преди 
завършване на основно  образователно равнище.25 Във връзка с това ИСС 
предложи в Стратегията да залегне специална дългосрочна цел26 за 
чувствително редуциране дела на учениците, отпадащи от училище между I 
и IV клас, като не се допуска броят им да надвиши 1,5% от общия брой 
записани ученици през съответната учебна година.  

o За съжаление това предложение не бе включено в Стратегията. Поради 
ключовото му значение за пазара на труда ИСС отново настоява тази 
цел да бъде разгледана и заложена в нормативните документи, които 
предстои да се приемат във връзка с провежданата реформа в 
образованието.  

Ø Относно констатираното разминаване при водената статистика, свързано с 
отчитане на отпадналите и преждевременно напусналите училище в рамките 
на дадена учебна година, ИСС многократно препоръча да се изгради единна 
национална база данни, на основата на единен образователен номер, която 
да обедини информацията, събирана от всички организации и институции, и 
да спомогне за максимално обективно отчитане.  

o В тази контекст ИСС приветства разработването и въвеждането от 
страна на МОН на модел „Система за ранно предупреждение“ в 50 
образователни институции от 19 общини от Северозападния и 
Югоизточния район и прилагането на координационен механизъм по 
нейната реализация и контрол. 

o ИСС отчита, че апробираният модел ще доведе до натрупване на 
информация за всеки ученик в риск от отпадане, за това как се работи 
за задържането му в училище, до кой клас или до каква степен на 
професионална квалификация е достигнал.  

o С цел осъществяване на системен контрол и мониторинг от страна на 
всички институции ИСС счита, че този модел трябва да се приложи към 
всички образователни институции и в него да бъдат създадени регистри 
на основни целеви групи като: „никога непосещавали училище”; 
„напуснали началния  етап  на основното образование”; „напуснали 

                                                
25	През учебната 2014/2015 г. броят на децата, напуснали началния етап на основното образование, е 6320, което е с 904 
деца повече от предходната учебна година и е най-високата стойност от 2007/2008 учебна година. Броят на децата, 
напуснали прогимназиалния етап на основното образование  за учебната 2014/2015 г., е 8132, или 3,7% от учениците в този 
етап. 
26	 Резолюция по “Проект на Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите 
образователната система (2013 – 2020 г.)”	
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прогимназиалния етап на основното образование”; „групиране по 
възрастови групи” и „обратно интегрирани в системата”. 

Ø ИСС проведе поредица от регионални кръгли маси с дискусии по темата в 
различни региони на България. На организираните форуми с участие на 
местната власт, на експерти от МОН, учители, ученици и родители се 
анализираха и дискутираха формиращите се негативни тенденции, добри 
практики и иновативни мерки, насочени към задържане на децата в 
образователната система и реинтеграция на напусналите. Във връзка с това 
бе обменен опит и с Испанския икономически и социален съвет. Препоръките 
и предложенията от проведените форуми ИСС обобщи в актове27, които 
представи на вниманието на изпълнителната и законодателната власт.. 

o Със задоволство ИСС констатира, че основната част от тези 
предложения намериха място в Плана за 2016 - 2017 г. за   изпълнение 
на Стратегията за преждевременното напускане на образователната 
система, като подчертава особено въвеждането на комплексен подход за 
интегрирана политика по превенция, базирана на споразумение за 
съвместна работа и конкретен алгоритъм за взаимодействие „училище - 
ученици - родители - местна власт - местен бизнес - обществени 
организации”.  

o В Закона за предучилищното и училищното образование са отразени и 
предложенията на ИСС, свързани със създаването на обществени съвети, 
една от функциите на които са обсъждането на програмите за превенция 
на ранното напускане на училище и осигуряването на равни 
възможности на децата. В нормативния акт залегнаха също така, и други 
предложения на ИСС като: регламентиране на условията  и  реда  за  
функционирането  на  защитени и средищни детски градини; въвеждане 
на целодневна организация на учебния ден за учениците от шести и 
седми клас; осигуряване на учебници  и/или  учебни  помагала за 
безвъзмездно ползване от подготвителна група до VII клас; осигуряване 
на безплатен транспорт до учебното заведение до завършване на средно 
образование. 

Силно разтревожен от ниския интерес и отлива на младите хора от 
професионалното образование и обучение, както и от дефицита на кадри със 
средно професионално образование, ИСС препоръча конкретни промени в 
системата на ПОО в България. 

                                                
27	 Резолюция “Мерки и действия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 
система”; анализ “Преждевременно напускане на образователната система”; резолюция “Интегрирана 
политика за младите хора в България”. 
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Ø В свой специален акт28 ИСС представи основните проблеми пред 
професионалното образование в България, свързани с неговото качество и 
обхват и съответствието му с потребностите на бизнеса и обществото. Също 
така ИСС акцентира върху възможностите за валидиране на компетентности, 
придобити чрез неформално и информално учене, и изрази единната си 
подкрепа за въвеждането и пилотно прилагане на обучението чрез работа. 
Подготовката на този акт се осъществи на базата на организирана от ИСС 
консултация с депутати, представители на синдикатите, работодателите, 
Националната агенция  за  професионално  образование и обучение и 
експерти от сферата на науката и образованието. В документа ИСС 
препоръча: 

ü моделът за обучение чрез работа да обхваща четири основни групи учащи и 
обучаеми: лица, напуснали образователната система; ученици от 
професионалните гимназии или средните училища; възрастни, незавършили 
средно образование, за придобиване на професионална квалификация; 
обучение чрез работа за лица след завършване на средно образование или в 
системата на висшето образование; 

ü определяне след консултации със социалните партньори на „защитените” 
професии и тяхното нормативно регламентиране и утвърждаване в списък и 
създаване на възможности за приложение на кредитната система в ПОО; 

ü актуализиране на учебните програми и разширяване обхвата на учебно-
тренировъчните фирми в съответствие с търсените професии и 
специалности; 

ü синхронизиране на училищното професионално образование и обучение  с 
цялостната система на предучилищното и училищното образование чрез 
приемане на нов закон за ПОО. ИСС лансира и иновативната идея да се 
създаде Кодекс на образованието, „очертаващ основните политики, 
принципи и перспективи в развитието и цялостната връзка между 
различните елементи на образователната система в България”. 

o Голяма част от препоръките на ИСС намериха отражение в приетите 
промени в Закона за професионалното образование и обучение,  които 
доведоха до повече гъвкавост в системата (регламентиране  
валидирането на знанията, придобити при неформално образование), 
въвеждане на дуално обучение и създаване на списък със защитени 
специалности (професии). 

                                                
28 Становище по „Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и 
обучение”. 
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o Друга част от предложенията на ИСС залегнаха като мерки в Плана за 
действие в изпълнение на Стратегията за развитие на   
професионалното образование и обучение в Република България  2015 - 
2020 г., свързани със създаването на активни връзки между системата на 
ПОО и бизнеса, с възможности за съвместяване на училище и работно 
място, въвеждане на кредитна система в ПОО и др. 

Ø ИСС изразява убеденост, че приетите стратегически документи и направените 
законодателни промени за преодоляване на предизвикателствата пред 
системата на професионалното образование в България са само една първа 
стъпка на реформата в тази сфера.  

o В процес на обсъждане в отделните региони на страната е проектът на 
концепция за повишаване на привлекателността и подобряване на 
качеството на професионалното образование. Чрез структурите на 
своите членове – синдикати и работодатели, ИСС се включва активно в 
консултативния процес. 

o ИСС изразява готовност да участва активно в процеса на консултиране 
на нов Закон за професионалното образование и обучение и в 
разработването на Пътна карта с неотложни мерки за развитие на ПОО 
до 2020 г., които да поставят основите на една системна реформа в по-
дългосрочен план.   

Ø Предвид ключовото значение на висшето образование като фундаментален 
фактор за социалното и икономическото развитие на страната ни ИСС се 
включи активно в разработването и общественото обсъждане на Стратегията 
за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 
2020 г., като разработи становище29 по темата.  

ü Важна стъпка в процеса по разработването на акта бе проведената 
консултация на членове на ИСС с експерти на МОН, Националната 
агенция за оценяване и акредитация	и МТСП, както и с представители на 
водещи университети, студентски и младежки организации в страната. 

ü В своя документ ИСС направи важни предложения за усъвършенстване 
на Стратегията в структурно и съдържателно отношение, визирайки 
конкретни мерки и действия за модернизирането на висшето 
образование като дългосрочен приоритет на страната. ИСС с 
удовлетворение отбелязва факта, че актуализираният проект на 
„Стратегия за развитие на висшето  образование в България  за  периода  

                                                
29	Становище „Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 
г.”	
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2014  -  2020  г.”, приет от 43-ото Народно събрание през м. февруари 
2015 г., и Планът за нейното изпълнение съдържат значителна част от 
препоръките и предложенията на ИСС, направени в Становището, 
респективно:  

o усъвършенстване на финансирането на системата на висшето 
образование чрез използването на адекватен механизъм както за 
диференцирано определяне на субсидията за държавните висшите 
училища, включващ броя на обучаваните студенти и пазарната оценка на 
резултатите  на изхода (качеството на образователната подготовка и 
равнището на професионалната реализация на пазара на труда), така и за 
диференциране на субсидията за научна дейност на база обективни 
оценъчни показатели, допълвана с развитието на проектното 
финансиране за изпълнената научно-изследователска и иновативна 
дейност на договорна основа от висшите училища; 

o разработване и прилагане на адекватна методология (главно от 
оторизираната институция - МТСП) за средносрочно и дългосрочно 
планиране на потребностите от специалисти с висше образование и на 
план приема с цел ограничаване на диспропорциите между броя на 
обучаваните във висшите училища и потребностите на икономиката и 
пазара на труда, насърчавайки определянето на приоритетни 
професионални направления и защитени академични специалности в 
квалификационните степени, системното актуализиране на учебните 
програми и технологията на обучението с участието на бизнеса; 

o регламентиране в промените на Закона за висшето образование от м. 
февруари 2016 г. на предложенията на ИСС за стимулиране на 
приоритетните професионални направления и защитени специалности. 
Определени са 32 приоритетни професионални направления, както и 12 
защитени специалности. С това решение държавната политика се насочва 
към ограничаване на публичните разходи за развитието на неефективните 
професионални направления и специалности и насърчаване на обучението, 
съобразено с изискванията и потребностите на реалната икономика и с 
пазара на труда;  

o по-широко използване на компетентностния подход при формирането на 
професионалния профил на обучаваните в квалификационните степени чрез 
по-високото качество на образованието и развитието на академичния 
състав, практическото обучение и иновациите в сектор „Образование”, 
усъвършенстването на областите и професионалните направления във 
висшето образование;  
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o целево развитие на социалната политика към студентите чрез 
усъвършенстване на системата на стипендиите и социалното им 
подпомагане, организацията на студентското кредитиране и финансовото 
подпомагане на стажантските практики; 

o по-гъвкаво интегриране на непрекъснатото, следдипломното и 
продължаващото обучение през целия живот в стратегиите на висшите 
училища на основата на активното партньорство с бизнес организациите и 
държавната администрация; 

o решително реформиране на акредитационните и постакредитационните 
процедури, критериалната система на Националната агенция за оценяване и 
акредитация, както и методиката за разработването на националния 
рейтинг на висшите училища в страната.  

Ø ИСС призовава отговорните институции в страната да насърчават 
утвърждаването на образованието като висше благо на обществото и 
приоритетна област на публичните и частните инвестиции в дългосрочен план, 
явяващи се носители на добавена стойност и капитализиране на бизнеса. Във 
връзка с това  Съветът отново заявява своята готовност активно да участва в 
консултативния процес за продължаване на промените. 

Едно от водещите направления в дейността на Икономическия и социален 
съвет през третия му мандат е свързано с пазара на труда. През периода 2012 -
2016 г. ИСС констатира проблемите и направи редица предложения и препоръки, 
които намериха отражение в множество национални и правителствени документи, 
стратегии, концепции и планове. Тези предложения бяха насочени към решаване 
на основните предизвикателства пред младите хора на пазара на труда, тяхното 
професионално развитие и реализация, възможностите за съчетаване на трудовия 
и семейния живот, както и насърчаване на активния трудов живот на възрастните 
хора. 

Ø Като ключово предизвикателство пред постигането на целите на Стратегия 
”Европа 2020” ИСС изведе намаляването на задълбочаващата се дългосрочна 
безработица. Във връзка с това ИСС постави силен акцент върху друг 
контингент  на дългосрочно безработните и дългосрочно обезкуражените 
лица и предложи да се разширят политиките за тяхното активиране. Затова 
ИСС разработи и прие два взаимосвързани акта по темата30. В последния си 
акт ИСС анализира подробно групата на дългосрочно безработните и 
влиянието на икономическата криза върху тях. Въпреки това не за първи път 

                                                
30	 Резолюция по “Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда”, 2016 г.; анализ 
“Дългосрочна безработица в България”, 2016 г.	
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ИСС определя тази група като една от най-уязвимите на пазара на труда, като 
тези въпроси са намерили място и в други предходни актове на ИСС31. 

Ø В своя анализ ИСС очерта структурата и характеристиките на дългосрочно 
безработните и обезкуражените лица по възрасти и образователно равнище, 
като изведе и някои тенденции през периода на икономическата криза и през 
последвалия период на възстановяване. Още през 2012 г. в свое становище32 
ИСС посочи, че едни от най-рисковите групи на пазара на труда са младежите 
и възрастните хора. 
o ИСС разглежда като отговор на това свое предложение добавянето на 

три показателя относно заетостта - коефициент на икономическа 
активност, дълготрайна и младежка безработица, в Доклада за 
механизма на предупреждение за 2016 г.   

Ø ИСС насочи вниманието си към прилагането на конкретни мерки за 
дългосрочно безработните, които могат да имат положителен ефект върху 
ограничаването и намаляването на броя им, като подчерта необходимостта от 
стимулирането на териториалната мобилност и започването на работа в друго 
населено място. 
o Като резултат ИСС разглежда последните нормативни промени в Закона 

за насърчаване на заетостта, с които се предоставят финансови стимули 
за насърчаване на мобилността на безработни лица, включително 
младежи, за наемане на работа в друго населено място, отстоящо на 
повече от 50 км. от тяхното местоживеене, както и промени за 
подобряване на достъпа до услугите на бюрата по труда. 

Ø ИСС предложи да се създаде интегрирана информационна система, която да 
представя настоящото и бъдещото състояние на труда, както и неговото 
търсене по определени територии и населени места в страната с цел 
подобряване на планирането на потребностите от работна сила.  
o Като отговор на това свое предложение ИСС разглежда създадените 

мобилни екипи в няколко града от страната, които предоставят 
специализирани услуги за ключови, структуроопределящи и други 
крупни работодатели. Ролята на тези екипи е да осигурят гъвкави 
специализирани услуги при търсенето на кадри. ИСС настоява това да 
бъде приложено и в други градове от страната.  

                                                
31	Становище “Активният трудов  живот на възрастните хора и солидарността между поколенията”; становище “Национален доклад на 
Република България по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008 - 2010 г.”; становище на тема „Политики за 
ограничаване ранното напускане на образователната система”; “Анализ на данъчните и осигурителните условия в България”; резолюция 
по “Съобщение на Комисията – Годишен обзор на растежа за 2014 г.”; анализ на тема „Предизвикателства пред трудовите пазари в 
контекста на Стратегия “Европа 2020”; “Анализ на програмите, проектите и мерките за активната политика на пазара на труда в 
Националния план за действие по заетостта 2009 г., включително оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, проект 
“Красива България” и Социалноинвестиционният фонд в Република България” и др. 
32	“Активният трудов живот на възрастните хора и солидарността между поколенията”, 2012 г.	
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o Промените в Закона за насърчаване на заетостта и правилника за 
неговото прилагане обогатяват също така,  функциите на регионалните 
комисии по заетостта, като те ще предоставят актуална информация за 
търсенето на работна сила по области и за потребностите на 
работодателите от кадри с подходяща квалификация. 

Ø Предложената от ИСС област за по-нататъшно развитие на политиките, 
насочени към дългосрочно безработните, е увеличаване на финансирането и 
подобряване на качеството и обхвата на предоставяните посреднически 
услуги по заетостта.  
o ИСС отчита поетите ангажименти в Плана за действие за предприемане 

на мерки за повишаване качеството на посредническите услуги, изготвен 
от Агенцията по заетостта, и по-конкретно:  
§ повишаване качеството на посредническите услуги за търсещи 

работа лица и за работодатели; развитие на електронните услуги; 
§ информационно осигуряване за подобряване качеството на 

посредническите услуги, както и организация на работа, мотивация 
на служителите и методическо подпомагане. 

Ø ИСС препоръча по-широкото реализиране на програми за субсидирана 
заетост на дългосрочно безработни в общественополезни дейности, които да 
бъдат специално приложени в по-слабо развити райони и с по-ниско търсене 
на труд, като безработните преминат обучение преди това. Подобни мерки са 
особено подходящи за този контингент поради продължителния им престой 
без работа и загуба на трудова мотивация.33  
o ИСС оценява като стъпка в развитието промяната на някои основни 

програми за субсидирана заетост, в т. ч. възможността да се включат 
безработни над 58-годишна възраст в „Програма помощ за 
пенсиониране”. 

Ø ИСС препоръча за по-адекватно отчитане на характеристиките и 
потребностите на младите хора да се приложи индивидуален подход към 
всяко лице съобразно  неговия профил и да му се предложи обучение, 
заетост, стаж или чиракуване. Трябва да се имат предвид също така, 
неговото семейно и материално положение, степента на образование и др.34  
o В НПДЗ 2015 г. е предвидено на всеки новорегистриран в бюрата по 

труда младеж да се изготви индивидуален план за действие, съотнесен 
към неговия профил.  

o Това предложение на ИСС намира израз и по отношение на дългосрочно 
безработните, на които през 2016 г. е оказана индивидуална подкрепа 
от „мениджъри по случай”, назначени по НП „Активиране на неактивни 
лица”. 

                                                
33	Анализ “Дългосрочна безработица”, 2016 г.	
34 „Действия в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в България”. 
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Ø В редица актове ИСС е предлагал трудовите медиатори, в диалог с младите 
хора, да изясняват и разкриват възможностите за намиране на работа, които 
предлагат даденото населено място и региона35.  
o В кореспонденция с това предложение създадената мрежа от младежки 

медиатори към общините през 2015 г. имаше за цел да стигне до 
нерегистрираните никъде неработещи, неучещи и необучаващи се лица 
и да ги върне към активност. ИСС високо оценява значението на 
Европейската гаранция за младежта като нов импулс в развитието на 
политиките, която е продължила успешно да се изпълнява в България.36 
Във връзка с постигнатите резултати и променената икономическа среда 
ИСС препоръчва през 2017 г. да бъде актуализиран Националният план 
за изпълнение на Европейската гаранция за младежта. 

Ø ИСС предложи да се предприемат приоритетно действия, насочени към 
обучение на ромски психолози, ромски медиатори, педагози и др. Воден от 
разбирането, че младите хора с ромски етнически произход са едни от най-
застрашените от прекъсване на своето образованието, ИСС продължи да 
подчертава значението на тази своя препоръка.37 
o В Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за 

младежта 2014 - 2020 г. са предвидени подходящи услуги и мерки, 
свързани с активирането на неактивните лица от ромската общност с 
оглед  придобиването на образование и квалификация и включването им 
в заетост. 

o ИСС отчита значението на НП „Активиране на неактивни лица”, чрез 
която е създадена възможност за консултации от страна на ромските 
медиатори при работата им с неактивните лица от ромския етнос, като 
част от тях са намерили реализация на пазара на труда. 

Ø ИСС многократно е разглеждал своевременното връщане на пазара на труда 
след отпуск по майчинство и политиките за съвместяване на професионалния 
и семейния живот в свои актове. Във връзка с това ИСС вижда големия 
потенциал на майките като работна сила. Поради тази причина ИСС е 
предлагал промени в политиките, свързани с краткосрочните осигурителни 
рискове, както и в условията за придобиване право на обезщетения за 
майчинство.38  
o Предложени са законодателни промени в КСО и тяхното реализиране 

през 2017 г. по отношение на майките, които решат да се върнат на 
                                                
35 Анализ „Миграционните нагласи на завършващите средно образование младежи в България”, резолюция „Действия в подкрепа на 
младите хора и борбата с младежката безработица в България”, становище „Актуални проблеми и политики на пазара на труда”, 
„Интегрирана политика за младите хора в България”, „Реализацията на младите хора на пазара на труда” и др. 
36	Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския Съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите   - ”Гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост — три години по- късно”, 2016 г.	
37	„Мерки  и действия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система”.	
38	 Становище “Възможности за съчетаване на трудовия и семейния живот”; “Анализ на данъчните и осигурителните условия в 
България” .	
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работа след 135-ия ден от раждането на детето до навършване на 
едногодишна възраст. 

Ø Многократно ИСС е подчертавал позициите си, че трябва ефективно да се 
използва трудовият потенциал на възрастните хора чрез по-силни и 
ефективни политики и мерки, които да им създадат повече шансове за достъп 
до пазара на труда и с които да се избегне изпадането от него.39  
o ИСС констатира разработването на цялостна стратегия за активен живот 

на възрастните от страна на МТСП, която ще обхване различни модели 
за комплексни и интегрирани услуги в отговор на нуждите на 
възрастните хора. 

o Кореспондиращо с предложенията на ИСС е разработването на анализ 
на предизвикателствата и възможностите за насърчаване на активния 
живот на възрастните хора, като се използва Индекс за активен живот 
на възрастните хора. 

o Конкретните програми и мерки ИСС оценява като част от цялостната 
политика за интегриране на възрастните на пазара на труда. В тази 
връзка се изпълняват мерки за 2016 г. по НПДЗ, в т.ч. операции 
„Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване”, 
„Обучения и заетост” и „Ново работно място” по ОПРЧР, Програма 
„Помощ за пенсиониране”, проекти на социалните партньори за 
обучение и заетост и мерки по ЗНЗ (чл. 55 а, чл. 51, ал.1). 

Ø В изпълнение на препоръката на ЕК  ИСС настоя за спешно създаване на 
”Гаранция за младежта” в България, като изведе за приоритет специфичните 
предизвикателства и проблеми пред младите хора по отношение на 
образование и обучение, професионална реализация и личностно развитие и 
съчетаване на професионалните и семейните ангажименти. В този контекст за 
ИСС е от огромно значение неговите предложения да бъдат включени в 
националните и правителствените документи, които да спомогнат за 
насърчаване на младежката заетост и намаляване на безработицата.40 
o Министерският съвет разработи и прие „Национален план за изпълнение 

на Европейската гаранция за младежта за периода 2014 – 2020 г.”, като 
през 2014 г. документът бе актуализиран. В него са представени 
основните направления, действия и инициативи за младежите до 25-
годишна възраст. 

o Във връзка с това ИСС отчита приетите промени в ЗНЗ през 2016 г. за 
регистрация на учащи като безработни с право на обезщетение за 
безработица, но след като отговорят на регламентираните в КСО 
условия.  

                                                
39	Становище на тема “Активният трудов живот на възрастните хора и солидарността между поколенията”, 2012 г.; становище “Трудова 
заетост на хората с увреждания”, 2012 г.	
40	”Действия в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в България”, 2013 г.  
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Ø Обезпокоен от постигането на основните цели на Стратегия ”Европа 2020” и 
нарастващите структурни предизвикателства в Европа ИСС предложи в своя 
резолюция по Съобщението на Европейската комисия ”Към възстановяване и 
създаване на работни места” основни насоки за развитие на пазара на 
труда: 

ü Създаване на работни места, с които да се подобри положението  на 
пазара на труда на по-уязвимите групи, каквито са младите и 
възрастните  лица, нискоквалифицираните лица, лицата с 
малцинствен  произход и др., както и определяне на приоритетните  
сектори с потенциал за устойчиво развитие и нарастване на    
производителността на труда; 

ü финансови стимули и мерки, които да насърчават самостоятелната 
заетост на безработните и на тази част от заетите лица или на тези 
извън трудовия пазар с достатъчен потенциал и професионална 
квалификация, както и предоставяне на стимули за удължаване на 
трудовия живот на възрастните работници под формата на данъчни 
облекчения, достъп до обучение през целия живот, гъвкави режими 
на работа; 

ü подобряване на качественото чиракуване и качествените стажове 
като инструмент за навлизането на младите хора на пазара на труда, 
както и подкрепа на прехода на жените към пазара на труда, и то 
особено в периода на отглеждане и възпитание на децата. 

o ИСС констатира, че изразената от него позиция е взета под внимание 
при изготвянето на стратегическите документи, които целят насърчаване 
и развитие на пазара на труда в България, включително и на 
Актуализираната стратегия по заетостта за периода 2012 - 2020 г. 

o ИСС отбелязва пълното съответствие между изразената позиция и тази 
на Министерството на труда и социалната политика по провежданата 
активна политика на пазара на труда. 

Ø И през този мандат ИСС фокусира вниманието си върху реализацията и 
професионалното ориентиране на младите хора, като доразви своите 
предложения и препоръки за насърчаване на младежката заетост. От 
решаващо значение за ИСС е търсенето на максимална възможност 
индивидуалните предпочитания на младежите за заетост да бъдат съчетани с 
регионалните различия, като се отчетат предизвикателствата пред младите 
хора на пазара на труда в дадените населени места и райони.41  
o ИСС констатира, че това предложение е залегнало в промените на  

Закона за насърчаване на заетостта през 2015 г. и в Националния план 

                                                
41 Релозюция „Реализацията на младите хора на пазара на труда”, Анализ „Миграционните нагласи на завършващите средно 
образование младежи в България”, Резолюция „Действия в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в България”, 
Становище „Актуални проблеми и политики на пазара на труда” и др. 
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за действие по заетостта 2016 г., в който са заложени целите, 
приоритетите, целевите групи на политиката, програмите, мерките и 
действията в едно от основните направления, каквото е развитието на 
регионите. 

Ø За ИСС равните възможности между половете винаги са били част от 
цялостната политика на пазара на труда, които са свързани най-вече с 
равноправното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до 
работа, квалификация и условия на труд. В свое становище ИСС мотивира 
необходимостта от спешно приемане на Закон за равните възможности и на 
съответната стратегия в тази област.42 
o През 2016 г. е приет Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, в 

изпълнение на ангажиментите на Република България по международни 
и европейски договори.  

o Внесен е за разглеждане в Министерски съвет проект на Националната 
стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете с 
времеви хоризонт 2016 - 2020 г., като са включени и конкретни 
индикатори към нея. 

 
Проблемите на българските младежи са ключов аспект в работата на ИСС 

през неговия трети мандат.  
 
Ø Воден от разбирането, че младите хора се нуждаят от политика и мерки, 

които да отговарят на специфичните им нужди в зависимост от етапите в 
живота им и потенциала за тяхната реализация, ИСС прие два 
взаимосвързани акта43, посветени на  политиката за младите хора, децата и 
семейството. Резолюциите представят не само позициите и предложенията на 
ИСС, отразени в редица други актове44, приети през третия мандат, но 
предлагат и нови подходи за решаване на проблемите на младите хора. 

ü ИСС предложи интегрираната младежка политика да включва основни 
области на интервенция, свързани с цялостното развитие на младия 
човек, започвайки от семейството, отговорното родителство, грижата за 
здравето и закрилата на децата, образованието - от предучилищно до 

                                                
42 „Семейството, доброто родителство и равните възможности между половете”.	
43 Резолюции „Интегрирана политика за младите хора в България” и „Реализацията на младите хора на пазара на труда”. 
44 ”Проблемите на демографското развитие и предизвикателствата пред демографската политика на България”; ”Национална 
програма за реформи на Република България”, Актуализиран проект на ”Национална здравна стратегия 2008 – 2013 г.” и 
„Здравеопазването в България – проблеми и възможни  решения”, ”Образователната система в България – проблеми и 
необходими реформи”, „Политики за ограничаване ранното напускане на образователната система”, по проекта за 
национална „Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната 
система (2013 – 2020)”, „Мерки за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система”, по 
„Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение”, по „Стратегия за 
развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г.”, „Действия в подкрепа на младите хора 
и борбата с младежката безработица в България”. 
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висше, достойната реализация на пазара на труда, както и политиката за 
регулиране на миграционните процеси. 
ü ИСС счита, че е необходимо при планирането и прилагането на 
мерките, свързани с политиката за младежта, да се прилага 
междусекторен подход от всички  институции, чиято дейност има 
отражение върху живота на младите хора в страната, както и от 
местните власти.  
ü ИСС препоръча усилията на държавата, социалните партньори и 
организираното гражданско общество да бъдат насочени към  
разработване на обща рамка на мерките за младото поколение 
(образователни, обучителни, квалификационни, социални и др.), 
класифицирани като етапи на интервенция съобразно развитието на 
индивида. 
ü Според ИСС  е необходимо тази рамка да предоставя широк набор от 
мерки, вкл. схеми за тяхното финансиране, от които управлението на 
областно (дори общинско) равнище да може да избира, за да отговори в 
най-висока степен на специфичните регионални предизвикателства.  

Ø Новаторско предложение на ИСС е всички политики, свързани с младите 
хора, да бъдат интегрирани и да се координират от една институция. ИСС 
предлага  това да е заместник министър-председателят по демографската и 
социалната политика, с което да се гарантират ефективното изпълнение и 
финансовата осигуреност на всички планирани действия и мерки.  

Ø ИСС настоява за разширяване на достъпа и участието в образованието (в т.ч. 
и висше) на групите в неравностойно положения чрез финансово 
подпомагане, повишаване на качеството на основното и средното 
образование, усъвършенстване системата за кариерно ориентиране и достъп 
на всеки ученик до нея, справяне с проблема за преждевременното напускане 
от училище с цел увеличаване на броя и успеваемостта на потенциалните 
кандидат-студенти.  
o В хода на подготовката на своите актове членовете на ИСС проведоха 

консултации с членове на Комисията по въпросите на децата, младежта 
и спорта и Комисията по труда, социалната и демографската политика в 
Народното събрание. По време на дебатите бяха обсъдени идеите и 
предложенията на ИСС за  прилагане на  междусекторен подход от 
всички  институции, чиято дейност има отражение върху живота на 
младите хора в страната. 

o В рамките на третия мандат ИСС се включи активно в консултативния 
процес по приемането на националните стратегически документи45, 

                                                
45 Закона  за  младежта, Национална стратегия за младежта (2010-2020) и  годишни планове за изпълнението й, Национална 
програма за младежта (2016 - 2020). 
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посветени на проблемите на младите хора, като редица негови 
предложения и препоръки намериха своето отражение в тях. 

o ИСС с удовлетворение констатира, че основното предложение46 от 
Националния доклад за младежта 2014 г., приет от МС през 2015 г. 
,съвпада с неговите виждания и направените препоръки.  

o ИСС приветства предприетите стъпки от страна на Министерството на 
младежта и спорта (ММС) за актуализиране на Националната стратегия 
за младежта за периода 2016 – 2020 г. с обновени задачи съобразно 
многосекторния подход и планираното в отделните секторни политики. 

o ИСС оценява като значима стъпка от страна на държавата предложения 
модел за ефективно участие на младите хора при приемането на 
национално значими решения, който регламентира участието на 
представители, излъчени от младежките организации, в създадените 
консултативни органи - Национален консултативен съвет за младежта и 
Обществен съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта 
и спорта. 

o ИСС приветства предприетите действия от ММС за разработване и 
изпълнение на координационен механизъм, включващ подписването на 
споразумение за сътрудничество между основните ресорни 
министерства, имащи пряко отношение към развитието на младите хора 
в България. ИСС изразява увереност, че тези действия ще допринесат за 
повече устойчивост на предлаганите мерки, по-добра ефективност в 
работата на институциите, ведомствата и всички други заинтересовани 
страни  с отношение към младежката политика. 

 

Ø В резолюцията „Реализацията на младите хора на пазара на труда”  ИСС 
обобщи, актуализира и обогати свои препоръки и предложения, свързани с 
трудовата заетост и професионалното ориентиране на младите хора, с акцент 
върху политики и мерки, водещи до повишаване на младежката заетост и 
ограничаване на безработицата. В документа ИСС апелира за: 
ü изработване на ”пътека” за младия човек - ”от образование до 

реализация”, която да обхваща процеса от обучението в училище, 
придобиването на квалификация и стажуването до започването на първа 
работа, като крайният резултат е качествена заетост, личностна 
реализация и учене през целия живот; 

ü при разработването на „пътеката” да бъдат отчетени както качествата и 
квалификацията на търсещите работа младежи, така и потребностите и 
изискванията на работодателите към тях; 

                                                
46	 „За изпълнението на целите е необходимо ориентиране към изграждане и реализиране на единна, последователна и 
устойчива младежка политика в България, основана на многосекторния подход, междусекторното сътрудничество и 
съвместното управление с младите хора на национално, регионално, областно и общинско ниво.”- Национален доклад за 
младежта, 2014 г. 
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ü допълнителни мерки за придобиване на нова квалификация, както и 
ранно информирано и качествено кариерно ориентиране, навременно и 
съобразено с възрастта като особена част от прехода „от образование  до  
реализация”; 

ü повишаване  качеството на продължаващото образование и обучение и 
прилагане на индикатор  за  резултат с процент от успешно  
завършилите обучения, започващи работа въз основа на придобитите  
нови знания, умения и компетентности. 

o ИСС оценява положително изпълняваните мерки в Националния план за 
действие по заетостта /НПДЗ/ през 2015 г. за активни политики в помощ 
на младежите при намиране на първо работно място. ИСС отчита като 
положителна стъпка  предлаганите работни места в действащата 
програма „Старт на кариерата” за субсидирана заетост в публичната 
администрация, но същевременно изразява съжаление за това, че след 
изтичане на програмния период повечето младежи не могат да бъдат 
наети. 

o Според ИСС трайното решение за заетостта на младите хора е реалната 
икономика и затова приветства мерките в Закона за насърчаване на 
заетостта, изпълнявани в контекста на НПДЗ, с които се насърчават 
работодателите да наемат млади хора. 

o ИСС отчита като положителна стъпка за връзката между пазара на труда 
и учениците изграждащия се допълнителен специализиран модул 
„Училище – пазар на труда” към съществуващия Национален портал за 
кариерно ориентиране на учениците, който е предвиден да стартира 
през 2017 г.  

Ø ИСС представи също така, на общественото внимание много сериозните 
проблеми на миграцията на младите хора, и то особено след завършване на 
средното образование, чрез провеждане на две свои проучвания и приемане 
на актове47 по темата. Освен външната миграция за ИСС много сериозно 
предизвикателство е и вътрешната миграция, която е предпоставка и води 
вече до формиращи се процеси на обезлюдяване на определени райони в 
страната.  
ü ИСС констатира формирането на миграционна тенденция, при която 

около две трети от завършващите средно образование са с нагласи да 
напуснат мястото, където живеят. 

ü Икономически са проблемите, които учениците изтъкват като основни за 
тяхното намерение за промяна на местоживеенето им. По-високият 
стандарт на живот е най-силният мотив за миграционните нагласи на 
учениците. 

                                                
47 Анализи  „Миграционни нагласи на завършващите средно образование младежи в България“ и „Тенденции в 
миграционните нагласи на завършващите средно образование в България”. 
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ü Намирането на работа в населеното място е основният проблем, с който 
се сблъсква младият човек. И той се регистрира независимо от 
големината на населеното място, успеха на ученика или образованието 
на неговите родители. Учениците с по-висок успех много по-често 
подчертават, че липсва „добра подходяща работа”.  

ü Ниските доходи е другият основен проблем, с който се сблъскват 
младите хора в населеното място, в което живеят. Всеки втори 
завършващ средно образование през 2015 година ученик определя 
ниските доходи като един от най-сериозните проблеми в своето населено 
място.48  

ü Като следващ основен проблем на своето населено място учениците 
посочват  недоброто образование. Всеки четвърти завършващ ученик  е 
определил невъзможността за получаване на добро образование като 
проблем, който дори е по-сериозен от  този за лошите пътища и 
транспорт, здравеопазването или  корупцията в населеното място за 
живеене. 

Ø Особена тревога за ИСС предизвиква обстоятелството, че и при двете 
проучвания като основна причина за намеренията за заминаване в чужбина е 
посочено получаването на по-високи доходи и стандарт на живот. 
Намирането на добре платена работа в България е условие за промяна на 
тези миграционни намерения, при изпълнението на което около две трети от 
завършващите с нагласи за заминаване в чужбина биха останали в страната. 

Ø Чрез този анализ ИСС заявява, че в страната са налице формирани вече 
тенденции в миграционните нагласи на завършващите средно образование,  и 
отново алармира институциите и обществеността за  необходимостта от 
приемане на  спешни и адекватни политики и мерки за ограничаване на 
очакваните негативни демографски последици.  
o Обезпокоен от резултатите от първия анализ ИСС инициира поредица от 

регионални срещи, както и такива в столични училища,  в които бяха 
проведени разговори с дванадесетокласници, в търсене на обратната 
връзка за това как и какво може да се промени в населеното място, в 
образованието и в други области, за да се ограничи миграцията. 
Предложенията и идеите, представени от учениците по време на 
дискусиите, ИСС ще постави на вниманието на съответните институции. 

o ИСС изразява задоволство, че след запознаване с анализа на ИСС за 
миграционните нагласи на завършващите средно образование Комисията 
по въпросите на децата, младежта и спорта в 43-ото Народно събрание 
прояви инициатива за организиране на национална дискусия по темата. 

                                                
48 Напр. по няколко схеми на   ОПРЧР се даде възможност за включените в заетост младежи работодателите да получат 
субсидиране на разходите за възнаграждение на включените в стажуване младежи. 
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Във връзка с това комисията инициира подготовката на становища от 
всички отговорни институции. 

o ИСС настоява проблемите за миграционните нагласи на младите хора да 
се превърнат в обект на основен национален приоритет и в поредица от 
дебати и консултации да се формулират необходимите политики и мерки 
за въздействие. 

 
И през този мандат ИСС разработи становища, резолюции и актове, 

свързани със социалната политика. Тази обществена сфера е  основен предмет за 
разработване на актове на ИСС и продължава през цялостната му дейност. В 
периода 2012 - 2016 г. препоръките и предложенията на ИСС в областта на 
социалната защита засягат няколко направления от социалната политика, които се 
отнасят до социална защита и солидарност между поколенията и до социална 
икономика.  
 

Политиката за подкрепа на активния живот на възрастните хора, 
съчетаването на трудовия и семейния живот, защитата от бедност са част от 
широката гама от теми на ИСС през третия мандат. В много предишни свои актове 
ИСС поставя сериозните проблеми на обществото, като един от тях е 
демографският, пряко свързан със застаряването на населението.49 ИСС  
разглежда ключовия проблем за застаряването на населението и отражението на 
този процес върху социалните системи като проява на солидарността между 
поколенията. ИСС възприема процеса на застаряване като сложен, системен, 
многопластов, но и обективен процес, на който обаче е възможно да се намерят 
решения. 
Ø ИСС с тревога констатира нарастващия дял на възрастните хора и препоръчва 

действията да бъдат интегрирани и обединени не само в адекватна 
национална стратегия, но в съответни планове за действие, ясни приоритети 
и интеграция на политики и мерки, които да създават условия за активно 
стареене. ИСС изразява своята убедена позиция за необходимостта сред 
приоритетите на България да се включат и такива,  които да удължават 
активния живот на възрастните хора и да засилят солидарността между 
поколенията. Във  връзка с това ИСС констатира: 
o В Плана за 2013 г. по изпълнение на актуализираната Национална 

стратегия за демографско развитие на населението в България са 
включени интегрирани действия и мерки в сферите на пазара на труда, 
на пенсионирането, образованието, здравеопазването и на системата за 
дългосрочни грижи. 

                                                
49	Становище  „Активният трудов живот на възрастните хора и солидарността между поколенията”, 2012 г.	
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o През 2016 г. е разработен проект за Национална всеобхватна стратегия 
за насърчаване на активен живот на възрастните хора в България (2016 
- 2030 г.). 

Ø ИСС счита, че разработването и интегрирането на позитивни мотивационни 
модели, позитивно отношение към възрастта, признаващо приноса на групата 
на възрастните хора за развитието на обществото,  ще дадат повече шансове 
на възрастните хора за удължаване на активния им живот. Това пък от своя 
страна ще намали натиска върху социалните фондове, ще запълни някои 
празноти в пазара на труда, ще доведе до по-качествен живот за възрастните 
хора, без изолация и бедност. ИСС акцентира и върху индивидуалния подход 
към всеки нуждаещ се от подкрепа човек. 
o ИСС отбелязва, че в Националния план за действие по заетостта за 2013 

г. са заложени като  подцели повишаването на заетостта на работниците 
на възраст 55 – 64 г. и развитието на „сребърната икономика”, а 
пенсионната система ще се съчетае с активни действия за повишаване 
качеството на работната сила и осигуряване на работа за безработни по-
възрастни лица. 

o ИСС констатира, че в НПДЗ за 2014 г. освен че се разширява достъпът на 
лица, на които не достига трудов стаж за пенсиониране, от 16 на 24 
месеца, се възстановява и осъвременяването на пенсиите по т.нар. 
швейцарско правило. 

Ø Друг фактор, на който ИСС акцентира, е грижата за поддържането на добро 
ментално и физическо здраве на възрастните чрез превенция на болестите и 
насърчаване на физическата дейност, здравословния живот и избягването на 
социалната изолация. За ИСС е немислимо допускането на дискриминация на 
възрастните хора в сфери като здравеопазването, образованието, 
финансовите услуги и др. 
o В Националната концепция за насърчаване на активния живот на 

възрастните хора от 2012 г. в оперативна цел 3 се настоява за 
идентифициране на възможностите за подобряване здравния статус на 
възрастните хора и адаптиране на здравната система и здравните услуги 
към застаряването на населението, за да се подобри качеството на 
живот на възрастните хора. 

o Стратегическата рамка на политиката на здравеопазването за 
подобряване на здравето на нацията през периода 2014 – 2020 г. 
предвижда подобряване здравословното състояние, подвижността и 
независимостта на хората над 65 г., като е посочен и индикатор за 
намаляване на хоспитализацията сред тази група с 20%. 

Ø В много свои актове ИСС обръща внимание, че личностната реализация е 
предмет не на шаблонни мерки и подходи, а на индивидуална оценка за 
потребностите и възможностите на всяко лице. Това се отнася както за 
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младите хора, така и за възрастните и в този смисъл ИСС препоръчва 
индивидуален подход в дейностите, свързани с удължаване на активния 
живот. Според ИСС преходът от политики на стандартни субсидирани 
решения към пакет от икономически и юридически стимули е важен процес, 
който ще създаде среда с по-добра перспектива както за младите, така и за 
по-възрастните хора. 
o ИСС отбелязва, че с промените в Закона за социално подпомагане през 

2016 г. се осигуряват по-добър достъп до социални услуги, прилагане на 
индивидуален подход и гарантиране на правата на потребителите чрез 
въвеждане на индивидуална оценка. 

o В този контекст бе променен и Правилникът за прилагане на Закона за 
социално подпомагане. Една от най-съществените промени е свързана с 
реда, по който се провежда и изготвя индивидуалната оценка на 
потребностите и индивидуалният план за подкрепа. 

Ø ИСС напомня, че за комплексното решение на проблема със застаряването и 
удължаването на активния живот на възрастните хора е необходимо да се 
развие дългосрочната грижа като важна част от социалната, здравната и 
демографската политика.  
o Във връзка с това за ИСС е от изключителна важност приетата от 

Министерският съвет Национална стратегия за дългосрочна грижа, чиято 
основна цел е да бъдат създадени условия за независим и достоен живот 
на възрастните хора и на хората с увреждания, като се подобри 
достъпът до качествени услуги, разшири се мрежата от такива услуги и 
се насърчи взаимодействието между здравните и социалните услуги.  

o В допълнение през 2016 г. бе разработен проект на План за действие за 
периода 2016 - 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за 
дългосрочна грижа.  

o С удовлетворение ИСС отчита, че е разширен обхватът на  социалните 
услуги в страната през 2016 г., като на територията на страната 
функционират 650 социални услуги за възрастни хора. 

Ø ИСС напомня за някои свои предложения, които все още не са намерили 
реализация в практиката и в законодателството.  

o Едно от тях е твърдението на ИСС, че за да имат възрастните хора 
повече социална сигурност, за да са по-стабилни социалните  фондове 
и като цяло финансовата система на държавата, е необходимо да се 
доразвие пенсионната система като се акцентира върху втория и 
третия стълб, в който всеки осигурен има лична партида. Това би  
довело до намаляване тежестта на демографската криза върху 
публичните финанси. 
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В много свои актове ИСС разглежда проблемите за семейството и връзката 
между поколенията и предлага целенасочени и интегрирани мерки и политики за 
подобряване на семейната среда и за повишаване на личностната и 
професионалната реализация. През третия си мандат ИСС насочва вниманието на 
обществото в посока разкриване на резервите и неизползваните ресурси за 
развитие чрез съчетаване на трудовия и семейния живот.50  
Ø Според ИСС ангажименти към решенията за намиране на баланс между 

родителските задължения и професионалната реализация имат не само 
държавните институции, но и корпоративните политики за социална 
отговорност. 

Ø ИСС определя като верен подход за решаването на този значим обществен 
въпрос търсенето на възможности за балансиране на професионалния и 
семейния живот, интегрирането на политики за подпомагане на семейството 
и политики на пазара на труда, както и прилагането на добри практики в 
областта на корпоративната социална отговорност.  

o ИСС констатира, че в Актуализираната стратегия по заетостта на 
Република България 2013 -2020 г. се отделя внимание за баланса между 
семейния и професионалния живот, като се предвиждат съответните 
програми и проекти. 

o ИСС отбелязва също регламентираната в Закона за насърчаване на 
заетостта насърчителна мярка за интегриране на безработни майки с 
деца от 3- до 5-годишна възраст. Тя предвижда да се гарантират  
средства за работна заплата и осигуровки, ако работодателят е разкрил 
работни места за такива майки. 

o В Плана за 2016 г. за изпълнение на Актуализираната Национална 
стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012 -
2020 г.) се предвиждат редица мерки, свързани с гъвкаво съчетаване на 
семейния с професионалния живот. 

Ø ИСС се солидаризира със становището на ЕИСК за съчетаването на 
професионалния и семейния живот, в което се открояват три основни 
социални цели: осигуряване на качествени структури за отглеждане на 
децата, по-специално обществени структури за отглеждане на малки деца; 
мерки за подкрепа на семействата, които приемат и се грижат за лица в 
зависимо състояние, гъвкавост в организацията на работа, специални 
отпуски; насърчаване на бащите да ползват родителски отпуск и дори да 
стане задължителен и платен отпускът по бащинство. 

                                                
50	Становище на ИСС „Възможности за съчетаване на трудовия и семеен живот“, 2012 г.	
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o От изключително значение за ИСС са направените промени в Кодекса на 
труда през 2015 г., които регламентират възможността за прилагането 
на гъвкаво работно време. 

o В Плана „Краткосрочни и дългосрочни мерки за преодоляване на 
демографската криза в Р България” за 2015 г. е заложена мярката 
„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 на широк 
спектър от социални услуги като делегирани от държавата дейности без 
уронване на значението на отговорното родителство”. 

o През 2016 г. бяха предложени промени в Кодекса на труда и в Кодекса 
за социално осигуряване, за да се изравнят възможностите за ползване 
на отпуск и обезщетение от държавното обществено осигуряване на 
лица от приемни семейства. 

Ø ИСС отправи предложение към социалните партньори да обособят 
балансирането на семейния и професионалния живот като самостоятелно 
направление в колективното трудово договаряне. Корпоративната социална 
отговорност е механизъм и принцип на управление, чрез който много въпроси 
за по-доброто съчетаване на семейния и трудовия живот може да намерят 
добри решения. 
o Социалните партньори  договориха през 2012 г. в браншовите 

колективни трудови договори в секторите образование, здравеопазване, 
градски транспорт, енергетика, строителство и др. въвеждане на мерки 
за съвместяване на трудовия и семейния живот. 

Ø ИСС настоява да се улесни достъпът до финансиране по линията на различни 
схеми на ОПРЧ на дейности в подкрепа на доброто съчетаване на 
професионалния и семейния живот. Във  връзка с това  ИСС констатира, че: 
o В Националния план за действие по заетостта за 2013 г. e заложена 

схема по проект ”Детегледач – шанс за реализация с обучение към 
заетост”, която насърчава съвместяването на семейния живот на 
родителите с малки деца и трудовия им живот, като им осигурява 
безплатен детегледач.  

o През 2016 г. стартира  програма „Услуги за ранно детско развитие” по 
Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 
Целта е превенция на социалното изключване сред деца чрез 
инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа на услуги, 
насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. и деца с 
увреждания, както и бъдещи родители. 

Ø ИСС подчертава необходимостта от предприемане на действия на държавно 
равнище за създаване на Национална стратегия за съчетаване на семейния и 
трудовия живот, която да интегрира политики и мерки от различни сфери на 
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обществения живот и да препоръча добри практики за успешно балансиране 
между семейните грижи и професионалната реализация на младите хора, 
както и за добро възпитание на подрастващите. ИСС препоръчва също да се 
формират професионално разбиране и социална чувствителност към този 
проблем и чрез широка информационна кампания. 

Предизвикателствата пред социалната икономика, социалното 
предприемачество и заетостта на хората с увреждания са предмет на три акта51 на 
ИСС през третия му мандат. Позовавайки се, от една страна, на европейските 
насоки за развитие на социалната икономика като нов модел на стопанска и 
социална дейност, а от друга, на специфичния български опит в 120- годишното 
развитие на кооперациите, ИСС оценява ролята на социалната икономика като 
ключова за стабилизирането на икономиката и за откриването на нови работни 
места. 
Ø В своите актове ИСС подкрепя стъпките в тази посока чрез създадената 

Национална концепция за социална икономика и изпълнението на първия 
План за дейността по националната концепция за 2014 г., както и чрез 
приетия План за действие 2016 – 2017 г.  В тях са залегнали някои от 
основните препоръки на ИСС за разгръщане на обществения дебат и 
популяризиране  на успехи и добри практики в областта на социалното 
предприемачество,  за създаване на кадри, запознати и компетентни в  тази 
област, за  изграждане на база данни за социалните предприятия, за 
поставяне на социалната икономика в приоритетни направления за развитие.  
o ИСС констатира, че в Плана за дейността по Националната концепция за 

социална икономика 2013 - 2014 г. са откроени областите за 
насърчаване на социалната икономика. 

o Във втория план по Националната концепция за социална икономика за 
2016 - 2017 г. е предвидено да се развият информационни кампании за 
по-добра видимост на социалната икономика.  

o Предвидено е да се създаде специална Академия  за социални 
предприемачи и да се подготвят учебни програми по социална 
икономика. 

Ø Позовавайки се на препоръките на Европейския парламент и на 
Националната концепция, ИСС настоява  за въвеждането на нормативи и 
режими, с които много по-ясно и конкретно да се регламентира 
законодателно спецификата на субектите на социалната икономика, както и 
приложимите за тях  стимулиращи мерки и условия. В това отношение с 
особена острота стои необходимостта от законово регламентиране  на 
основните форми на социалната икономика в страната, които могат да се 

                                                
51	Становище „Социалната икономика – възможности и перспективи за развитие в България”, 2012 г.; анализ „ Социалното предприятие 
и социалното предприемачество”, 2013 г.; становище „ Трудовата заетост на хората с увреждания”, 2012 г.	
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възползват пряко от специфичното финансиране и от политики, подкрепящи 
социалната икономика. 
o ИСС констатира, че е започнала работа по изготвяне на проект на Закон 

за социалната икономика. 
Ø Според ИСС ясното нормативно разграничаване и обозначаване на 

социалното предприятие са крайно необходими и са свързани не само с 
организационни, административни и други стъпки, а и с основния въпрос за 
финансирането на социалните предприятия, за улесняването на достъпа им 
до финансов ресурс, както и до фондовете на ЕС – последното е препоръка и 
на ЕК.  
o Със законодателни промени от 2013 г. предприятията на хората с 

увреждания, които са разновидност на социалното предприятие,  
получиха предимство при класирането им в конкурсите на обществените 
поръчки. 

o В Плана за действия по Националната концепция за 2014 -2015 г. е 
заложено социалните предприятия да получат предимство при 
обществените поръчки, ако предложат равни с другите кандидати 
условия. Това е свързано с дейността на неправителствените 
организации с предмет на основната им дейност подобряване на 
жизненото равнище и създаване на заетост сред уязвими групи от 
населението. 

o В Плана за дейността по Националната концепция отново е предвидено 
„обсъждане на предложение за промяна на Закона за обществените 
поръчки, която при равни други условия да осигурява преимущество на 
социалните предприятия при кандидатстване за обществени поръчки”.  

o В актуализираната Национална стратегия за младежта (2014 – 2020 г.) се 
отбелязва, че за да се повишат икономическата активност и кариерното 
развитие на младите хора, е необходимо да се насърчават публично-
частните партньорства и социалното предприемачество. 

o В ОП „Развитие на човешките ресурси” (2014 – 2020 г.) социалната 
икономика и социалното предприемачество са изведени като отделен 
инвестиционен приоритет. 

Ø Позицията на ИСС за насърчаване развитието на сектора социална икономика 
в България е тясно свързана с необходимостта от  задълбочен анализ на този 
сектор и с обективна оценка на резултатите от дейността на социалните 
предприятия, както и на ефекта на социалната икономика като цяло. Затова 
ИСС както в анализа си за социалното предприятие и социалното 
предприемачество, така и в предхождащото го становище настоява за 
извършване на такъв анализ и оценка. 
o ИСС констатира, че в Плана за дейността по Националната концепция 

2016 - 2017 г. се отделя специално внимание върху разработването на 
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методика за оценяване на социалното въздействие на социалните 
предприятия за повишаване на жизнения стандарт на целевите групи, 
както и върху въвеждането на инструменти за наблюдение и мониторинг 
на приноса на социалните предприятия за повишаване качеството на 
живот. 

o ИСС посочва, че се подготвя специален индекс за измерване на 
резултатите, средата и тенденциите за развитие на социалното 
предприемачество на национално Равнище.  

o Изграден е Консултативен съвет по въпросите на социалната икономика.  
o Провеждането на изследване за оценяване на приноса на сектора 

социална икономика за постигане на социално и териториално 
сближаване е друга цел, поставена в Плана за дейността 2016 - 2020 г. 

Ø Във връзка с общоевропейското признание на социалната икономика като 
бизнес и социален модел за развитие и стабилизиране на икономиката, за 
създаване на работни места, за предоставяне на услуги на общности и 
уязвими групи ИСС определя, че информационната работа сред обществото с 
цел издигане на техния престиж е средство да се подкрепи тяхната дейност. 
o Във  връзка с това ИСС със задоволство отбелязва, че вече е традиция 

МТСП да организира  единствения в ЕС  Форум на социалното 
предприемачество за споделяне на добри практики.  

o Разработените и утвърдени Правила за въвеждане и прилагане на 
марката „Продукт на социално предприятие” и  учредените Годишни 
награди за социална иновация издигат престижа на социалната 
икономика като сектор с бъдеще и с принос в националната икономика и 
социалното развитие. 

Ø ИСС не само свързва развитието на социалното предприемачество с 
подобряването на качеството на живот на хората с увреждания, но със 
загриженост отбелязва, че един от най-важните проблеми на тази група хора 
е трудовата им заетост. ИСС обръща внимание, че досегашните мерки за 
повишаване на трудовата заетост на хората с увреждания са недостатъчни. 

Ø ИСС настоява да се създадат условия за равнопоставеност на хората с 
увреждания във всички области, но най-важни са трудовата заетост и 
личностната реализация на хората от тази група. Според ИСС повишаването 
на степента на независим живот, труд и реализация на хората с увреждания е 
сериозен ресурс за общественото развитие и намалява натиска върху 
социалните фондове. 

o ИСС констатира, че през 2016 г. е приета Национална стратегия за хората 
с увреждания 2016 – 2020 г., която обхваща цялостното развитие на 
личността и съответните необходими социални услуги в  тази посока. 
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o Предвижда се също така  приемане на План за действие за изпълнение на 
Националната стратегия за хората с увреждания 2016 - 2020 г. за периода 
2016 -2 018 г.  

Ø ИСС посочва, че въпреки създадената нормативна база проблемът за 
достъпа на хората с увреждания до работните места, местоживеенето, 
транспорта, ведомствените, културните и др. сгради все още не намира 
добро решение поради неосигурен финансов ресурс и неефективен контрол 
от страна на държавата, общинските и други  институции. 
o В Националната стратегия за хората с увреждания се акцентира върху 

приоритети, свързани с осигуряване на достъп до среда за живеене, до 
транспорт и транспортни услуги, до информация и до комуникации,  
както и на равен достъп до включваща образователна среда на всички 
равнища и възможности за учене през целия живот и други. 

Ø С оглед по-пълната заетост сред рисковата група на хората с увреждания 
ИСС настоява за по-ефективни стимули за работодатели, които наемат на 
работа хора с увреждания, за да се повиши тяхната заинтересованост да 
създават работни условия за такива хора и да откриват работни места за 
тях.  Друго предложение на ИСС в посока повече възможности за заетост на 
хора с увреждания е да се подобри схемата за финансови и други 
облекчения за специализирани предприятия за хора с увреждания, тъй като 
тенденцията е за все по-намаляващ брой наети в такива предприятия. 
o ИСС отбелязва, че в Националната стратегия за хората с увреждане е 

предвидена мярка, свързана с обсъждането на възможности за 
въвеждане на квотен принцип на наемане на работа на хора с трайни 
увреждания за всички работодатели от обичайна работна среда, както и 
за въвеждане на допълнителни стимули за работодателите да 
приспособяват работната среда спрямо нуждите на хората с увреждания. 

 
През 2014 г не за пръв път ИСС разгледа проблемите и възможностите за 

реформиране на здравната система в България – въпрос много тежък и 
продължителен във времето, преживял много концепции, визии и промени. 
Здравеопазването остава обществен проблем от голям мащаб, засягащ на 
практика всички поколения, всички граждани и все още не намерил нито най-
добрите професионални, административни, финансови и организационни решения, 
нито добро разбиране и приемане от обществото. 

Ø В становището си „Здравеопазването в България – проблеми и възможни 
решения” (2014 г.) ИСС, оценявайки стратегическото значение на 
здравеопазването за обществото, продължава своята линия да предлага нови 
политики и мерки за подобряване на здравната система и да напомня за вече 
посочени в предишни свои актове адекватни предложения. Основните 
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препоръки на ИСС са насочени към решаването на най-болните въпроси на 
здравната система чрез прилагане на политики за стратегическо планиране и 
ефективно  разпределение и разходване на здравните ресурси, към 
подобряването на достъпа до качествени медицински услуги на цялото 
население чрез прилагане на „Националната здравна карта” на България. ИСС 
фокусира вниманието си  върху ролята, организацията и дейността на 
извънболничната и болничната помощ, спешната помощ, внедряването на 
информационни системи, през които да се установяват здравният и 
осигурителният статус на всеки гражданин и потребител на здравни услуги.  

Ø ИСС насочва своите предложения основно към защита на  
здравноосигурените лица особено в малките градове и села и към постигане 
на европейски стандарти в медицинските услуги, като настоява за пълен 
политически и граждански консенсус и приемственост в реформирането на 
сектора на здравеопазването. ИСС отчита, че: 

o Националната здравна стратегия, приета през 2015 г., дава посоки и 
отговори на много от посочените в актовете на ИСС проблеми и 
предложения. Националната здравна стратегия до 2020 г. поставя 5 
стратегически цели, свързани с намаляване на смъртността и 
удължаване продължителността на живота сред различни групи от 
населението. 

o В утвърдената през 2016 г. от МС Национална здравна карта на 
България се съдържа конкретна информация за работещите лекари и 
лекари по дентална медицина, за броя на здравните заведения,  броя 
на леглата, за видовете медицински дейности на регионално 
равнище, за високотехнологичните медицински дейности в региона и 
не на последно място информация за спешните центрове, както и  
анализ на потребностите на населението от извънболнична и 
болнична помощ. 

o Чрез предприетите промени в поднормативните актове се въвеждат 
основни изисквания и определения, необходими за добрата 
организация и отчетност в здравната система. Например с приетите 
промени през 2015 г. в Наредба 49/18.10.2010 г. са записани 
изискванията, на които трябва да отговарят устройството, дейността и 
вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и за 
домовете за медико-социалните грижи. За пръв път се дават 
определения на понятия като болнично легло, легло за активно 
лечение, интензивно легло, легла по специалности, легло за 
дългосрочна грижа, легло за палиативни грижи и др. 

o Предложения на ИСС относно спешната помощ са включени в  
разработената през 2016 г. Концепция за спешната помощ в Р 
България и в приетия медицински стандарт по спешна медицина. 
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Ø В своите актове на тема здравеопазване ИСС с тревога констатира, че НЗОК е 
натоварена с несвойствени функции и финансира медицинското обслужване 
на цялото население, без да отчита индивидуалния осигурителен принос на 
лицата. ИСС също така с безпокойство отбелязва, че т.нар. нерегламентирани 
плащания в системата на здравеопазването нарастват и деформират 
справедливостта на здравноосигурителната система, от една страна, а от 
друга, лишават големи групи в риск от достъп до здравни услуги. ИСС поставя 
също въпроса за прозрачността и адекватността на плащаните от държавата 
осигурителни вноски на определена група лица.  

Ø ИСС със задоволство отчита, че в обновената Национална стратегия са 
намерили отражение предложенията, насочени към: 
o по-ефективното използване на финансовите ресурси - приемането на 

стандарти за финансиране на здравните дейности, които са ангажимент 
на държавата, гарантиращи ефективно и ориентирано към резултати 
разходване на средствата от държавния бюджет; 

o подобряването на приходната част на здравното осигуряване чрез 
увеличаване събираемостта на здравноосигурителните вноски и 
поетапно увеличаване на заплащането на размера на 
здравноосигурителните вноски за лицата, осигурявани от държавата; 

o разделянето на здравния пакет от медицински услуги, заплащани от 
НЗОК:  основен пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК, насочен 
към профилактика, диагностика и лечение на основните заболявания и 
състояния, причиняващи смърт и загуба на работоспособност, детско и 
майчино здраве; допълнителен пакет здравни дейности, заплащани от 
НЗОК, за заболявания, които не са свързани със съществени органични и 
функционални нарушения и чието лечение може да се организира в 
условията на планов прием, без това да води до влошаване на 
качеството на живот на пациентите; спешен пакет здравни дейности, 
заплащани от държавния бюджет, за овладяване на състояния, пряко 
заплашващи здравето и живота на пациентите и налагащи спешна 
медицинска помощ. 

Ø Част от предложенията на ИСС са намерили отражение:  
o в решението на Надзорния съвет на НЗОК от 29.03.2016 г., с което са 

определени методиките за остойностяване и закупуване на видовете 
медицинска помощ, обемите и цените, медицинските дейности и 
промените, свързани с пакета от здравни дейности, гарантиран от 
бюджета на НЗОК (Наредба 2); 

o в промените от 2016 г. в Наредбата за осъществяване правото на достъп 
до медицинска помощ, с които се гарантира на здравноосигурените лица 
право да получават медицински услуги в обхвата на основния пакет от 
здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК; 
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o в предприетите действия на  НЗОК, съвместно с МЗ, по остойностяване 
на   основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на 
НЗОК, но все още не е оповестен резултатът. 

Ø ИСС акцентира върху прозрачността на системата на здравеопазването, тъй 
като тя се финансира от лични вноски на осигурените лица и от вноски на 
техните работодатели. Контролът върху нея и достъпът на всеки 
заинтересуван до обективна информация са важни според ИСС за 
създаването на доверие и за информираността на гражданите. Затова ИСС 
настоява за въвеждане на модерни високотехнологични връзки между 
субектите, оказващи медицински услуги, за внедряване на информационни 
системи, чрез които да се установява здравният статус на всеки гражданин и 
потребител на здравни услуги, да се прилага т.нар. здравно досие с 
информация за осигурителния статус на пациента. Отчитаме, че в 
„Национална здравна стратегия 2014 - 2020 г.” са заложени и предвидени: 
o въвеждане на национални информационни здравни стандарти и 

осигуряване на свързаност на всички доставчици на медицински услуги 
чрез компютърни мрежи, комуникационни устройства; 

o мерки и насоки за изграждане на информационна система за събиране 
на достоверна здравна статистика по заболявания; развитие на 
административен капацитет за осъществяване на оценка на здравните 
технологии и регламентиране участието на всички заинтересовани 
страни в процеса на извършване на оценка на здравните технологии с 
цел постигане на прозрачност, безпристрастност и систематичност; 

o въвеждане на оценка на здравните технологии в системата на 
здравеопазването и ускоряване на достъпа на пациенти до иновативни 
методи за диагностика и лечение, като се гарантират тяхната 
ефективност и безопасност; 

o редовно публикуване на актуализирана Националната листа за планов 
прием в лечебните заведения за болнична помощ със списък на 
пациенти, нуждаещи се от здравни дейности, включени в пакета, 
гарантиран от НЗОС, като се спазва принципът на неприкосновеност на 
личните данни на пациента.52 

Ø Във връзка с нарастващия недостиг на медицински кадри в цялата страна и 
засилващата се тенденция на емиграция на медицински кадри ИСС поставя на 
вниманието на обществеността необходимостта в много кратки срокове да се 
разработи и предложи за обсъждане Стратегия за управление на човешките 

                                                

52 Национална листа за планов прием в ЛЗБП на пациенти, нуждаещи се от здравни дейности в областта на болничната помощ, 

включени в пакета, гарантиран от НЗОК. 
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ресурси в здравеопазването през следващите 10 - 15 години. Същевременно 
ИСС предлага това да стане приоритет от първостепенно значение за 
страната, като се използват всички възможни направления и механизми, за 
да се осигури необходимият кадрови потенциал за здравната система. 

Ø ИСС е удовлетворен, че  част от предложенията, касаещи човешките ресурси 
са залегнали като принципи в „Националната здравна стратегия 2014 - 2020 
г.”, в която се акцентира върху: 
o разработването и въвеждането  на единна информационна система за 

наблюдение на персонала в здравеопазването и следене на 
миграционните процеси като част от националната здравно-
информационна система, както и върху необходимостта от формиране на 
инвестиционна политика за медицинския персонал, отчитащ приноса и 
качеството на услугите; 

o Наредба 1/януари 2015 г. във връзка с подобряване качеството на 
човешките ресурси в здравната система през 2015 г., която улесни  
възможностите за придобиване на специалност в системата на 
здравеопазването. 

Ø Една част от основните предложения на ИСС в областта на здравеопазването 
засега все още не са намерили място в политиките и мерките на 
правителството. Неведнъж ИСС е предлагал с цел да се запази принципът на 
солидарност в здравноосигурителния модел и същевременно да се 
стабилизира финансово системата на здравното осигуряване възможността за 
постепенно надграждане на основния гарантиран здравноосигурителен пакет 
с допълнителни здравноосигурителни пакети чрез здравноосигурителни 
дружества. ИСС обаче подчертава, че за това са необходими широко 
обществено обсъждане и съгласие. 

Ø В няколко от своите актове, свързани с проблемите на здравеопазването в 
България, ИСС настоява да се осигури трипартитно управление на 
здравноосигурителната система. Тази своя препоръка ИСС основава на  
факта, че в управлението на НОЗК трябва да са представени реално 
страните, които имат принос в здравноосигурителната система. Това би било 
израз на консенсус и би засилило доверието в здравната система, от което тя 
има сериозна необходимост. 

Ø Сред предложенията, които все още не са получили отзвук, са: създаването 
на  общ единен бюджет за всички публични средства за здравеопазване; за 
нова система за заплащане на труда на медицинския персонал; за промяна в 
статута на лечебните заведения – превръщането им в икономически субекти 
по специален закон, а не по Търговския закон. 

Ø В своите актове ИСС подчертава също, че за да се развива здравната система, 
за да се постигнат положителни резултати, е необходимо пълно съгласие не 
само на гражданските структури, на социалните партньори, но и на 
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политическите партии, които да осигурят приемственост и последователност 
в усъвършенстването на здравеопазването. 
 
През третия си мандат ИСС продължи дейността си по едни от важните за 

обществото ни проблеми, свързани с неформалната икономика и съществуването 
на недеклариран труд, които ощетяват държавата, работниците и нарушават 
трудовото и осигурителното законодателство. През 2015 г. ИСС прие резолюция53, 
с която актуализира и надгради своите позиции от предишно становище54.  
 
Ø За ИСС провеждането на целенасочена политика в тази област е от ключово 

значение, затова в последния си акт оцени състоянието на неформалната 
икономика и предложи краткосрочни и средносрочни политики и мерки за 
превенция и преход от неформална към официална икономика. ИСС настоява 
държавните органи спешно да предприемат мерки за чувствително 
намаляване на неформалната икономика в страната. ИСС обърна внимание на 
събираемостта на бюджетните приходи, което е необходима предпоставка за 
доброто управление на държавата. 

o ИСС със задоволство отбелязва напредъка, постигнат в тази сфера, 
чрез приемането на „Единна национална стратегия за повишаване на 
събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и 
намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015 - 2017 
г.” от Министерския съвет, която предвижда мерки за гарантиране на 
фискалната стабилност, спазване на законодателството, гарантиране на 
равнопоставеност между икономическите субекти. 
o Приет е нов Закон за обществените поръчки от Народното събрание 

през февруари 2016 г., което ИСС препоръча в своята резолюция, като 
част от спешен пакет от законодателни и административни мерки. 

Ø ИСС препоръча да се създаде система от стимули за изрядния бизнес и за 
гражданите, включително намаляване на административната тежест и 
осигуряване на еднакво прилагане на законите спрямо всички стопански 
субекти и граждани. 

o ИСС отчита, че това предложение е обхванато в приетата Единна 
национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, 
справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване 
на законодателството 2015 - 2017 г., в която се предвижда стимулиране на 
доброволното изпълнение на задълженията.  

Ø Воден от разбирането, че ограничаването на сивата икономика е един от 
факторите за икономически растеж и развитие, ИСС настоя да се въведат 

                                                
53	„Ограничаване	и	превенция	на	неформалната	икономика	в	България	като	възможност	за	стимулиране	на	
растежа	и	заетостта”.	
54	Становище	”Неформалната	икономика	и	мерки	за	ограничаването	й”,	2006	г.	
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мерки за предотвратяване на нарушенията на трудовото и осигурителното 
законодателство, срещу некоректното оформяне на трудови договори, 
некоректното начисляване на дължими социални и здравни осигуровки, както 
и срещу нарушаването на  правото на здравословни и безопасни условия на 
труд, отпуск и др. 
o С приетия План за действие към Единната национална стратегия за 

повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата 
икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 
2015 - 2017 г. са предвидени множество мерки за работа в тази посока.  
Заложената ”Стратегическа цел 1” е свързана с подобряването на  
контрола, осъществяван от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 
труда”, по наемането на работа, работното време, отпуските, 
заплащането на труда, полагането и отчитането на извънреден труд. 

Ø Една от областите, към които ИСС препоръчва да се насочат усилията и които 
традиционно са източник на основните проявления на неформалните 
практики, е укриването на мита, акцизи и данъци, източване на ДДС и други. 
o В Плана за действие към гореспоменатата стратегия е заложена 

”Специфична цел 2”, която е обвързана с усъвършенстването на 
акцизното законодателство и включването на разпоредби за ефективна 
превенция и борба с укриването на акцизи и с отклонението от акцизно 
облагане. 

 
И през този мандат ИСС съсредоточи вниманието си върху необходимостта от 

адекватни и навременни мерки за подобряване на бизнес климата и средата в 
България, от развитие на една модерна и конкурентна икономика. 
Последователните и активни позиции на ИСС за подобряване на 
конкурентоспособността на страната ни изразяват волята и интересите на 
структурите на гражданското общество и са взети под внимание от отговорните 
институции през периода.55  

Ø Намаляването на административната тежест според ИСС трябва да бъде 
извършена чрез преглед и намаляване на регулаторните режими. Във връзка 
с това ИСС предложи да се създаде общ публичен регистър, в който тези  
режими да бъдат достъпни и да бъдат вписвани. 

o ИСС констатира, че със Закона за администрацията се въвежда 
единен модел за организация на административните структури в 
изпълнителната власт и се създава Административен регистър.  

                                                
55	Становище	 „Възможности за намаляване на административните пречки и подобряване на бизнес средата в България”, становище 
„Българската икономика в условията на глобална финансова и икономическа криза – проблеми, предизвикателства и възможности”, 
становище ”Предизвикателства пред българската икономика”, становище „Стратегически приоритети на българската икономика в 
контекста на Стратегия „Европа 2020” и резолюция по „Проект на национална програма за реформи на Република България”.	
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Ø За ИСС от изключителна важност са законосъобразността и 
целесъобразността на режимите и затова  предложи в Административния 
регистър изрично и конкретно да се посочва правното основание за 
възникване и съществуване на всеки режим, както и администриращата го 
структура/ведомство. 
o ИСС отчита, че в Регистъра е налична информацията по отношение на 

всички административни структури на изпълнителната власт, 
ръководните им органи и техните правомощия, индивидуалните 
административни актове, издадени от органите на изпълнителната власт 
при упражняване на правомощията им, и общата информация за 
четирите режима: лицензионен; разрешителен; регистрационен; 
съгласувателен. 

Ø Подобряването на качеството на законодателството е от решаващо значение 
и в този смисъл ИСС препоръча изготвяне на предварителна оценка за 
въздействието на нормативните актове и дори предложи извършването й да 
бъде задължително.  
o Чрез приетите промени в Закона за нормативните актове през април 

2016 г. от 43-то Народно събрание се урежда т.нар. интегрирана оценка 
на въздействието. Законът въвежда норма, според която при 
изработването на всеки проект на нормативен акт да се извършва 
предварителна оценка на въздействието и да  се провеждат обществени 
консултации с гражданите и юридическите лица. 

Ø ИСС предложи принципът на мълчаливо съгласие да бъде въведен и в 
специална нормативна уредба. 
o ИСС констатира факта, че това негово предложение е залегнало в 

Третия пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с 
Решение на Министерския съвет № 90 от 17 февруари 2014 г. 

Ø  ИСС предложи също така да се създаде специализирана администрация към 
Министерския съвет, чиято функция да е идентифициране и предлагане на 
решения за облекчаване на административната тежест и бюрокрацията. 
o ИСС констатира, че като национален стратегически документ е приета 

Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г., 
която акцентира върху продуктивността в работата на институциите и 
оптимизирането на институционалната среда, като е приета и 
съответната Пътна карта за изпълнение на Стратегията. 

Ø ИСС определи като съществена позицията да се прехвърлят някои функции от 
администрацията към бизнеса, като едновременно с това не се допуска 
деформиране на пазарната среда и на условията за конкуренция.  
o ИСС посочва, че това е залегнало в окончателната версия на  

Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г., в 
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която се разглеждат перспективите за по-широк аусорсинг на база 
извършване на анализ на разходите и ползите. 

Ø ИСС подчерта необходимостта от разширяване източниците на финансиране 
за микро-, малкия и средния бизнес. Във връзка с това предложи стимулиране 
на микрокредитирането, създаване на гаранционни и рискови фондове, 
насърчаване на участието в проекти, финансирани от европейските 
фондове.56  
o ИСС отчита, че през 2014 г. Министерският съвет е приел Национална 

стратегия за насърчаване развитието на малките и средните 
предприятия 2014 - 2020, в която са изброени насоки за действия за 
насърчаване на предприемачеството. 
 

Дискусии, консултации и други събития на ИСС през третия мандат   

През своя трети мандат  ИСС организира, участва и партнира в 
провеждането на  около 70 срещи, дискусии и консултации  в рамките на страната 
с представители на законодателната и изпълнителната власт и на структурите на 
гражданското общество по значими въпроси на икономическото и социалното 
развитие.  

Голяма част от тези събития бяха посветени на позиции и предложения на 
ИСС, залегнали в негови актове. Чрез тях ИСС стана „мост” между  структурите на 
законодателната и изпълнителната власт, местното управление, бизнеса, 
социалните партньори, НПО и други местни организации. Особено активно в 
повечето дискусии и консултации се включиха младите хора, в резултат на което 
ИСС получи обратна връзка и информация, която обобщи и представи пред 
институциите. 

ИСС многократно е изразявал безпокойство от нарастващите 
предизвикателства пред демографското развитие, обезлюдяването на редица 
населени места, породено от миграционните нагласи на населението, и то 
предимно от тези на младежите. Поради това вниманието на ИСС бе насочено към 
констатиране на проблемите на младите хора, които формират техните 
миграционни нагласи, към търсене на конкретни решения. 

Във връзка с това  в рамките на две последователни години ИСС проведе 
собствено изследване сред завършващите средно образование младежи с цел да 
оцени техните миграционните нагласи. Резултатите от изследването ИСС 

                                                
56	„Препоръка	на	Съвета	относно	Националната	програма	за	реформи	на	България	за	2013	г.	и	за	
представяне	на	становище	на	Съвета	относно	Конвергентната	програма	на	България	за	периода	2012	-	2016	
г.	(SWD(2013)	352	final)”.	
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систематизира в два акта57, които бяха публично представени пред институциите и 
обществеността.  

Безспорни са констатациите на ИСС за миграционните нагласи, произтичащи 
от трудното намиране на работа и ниските доходи. Това са проблеми, 
констатирани в мястото на живеене, и затова ИСС насочи вниманието си към 
организирането на дискусии и консултации в различни населени места. В рамките 
на над десет регионални консултации ИСС осигури необходимата комуникация и 
диалог между учениците, местната власт и бизнеса и на тази база изведе редица 
конкретни проблеми и предложения за развитието на съответните територии. Този 
модел за ИСС е сполучлив и бе отчетен като ползотворен и от трите страни.  

Другият основен констатиран от младите хора проблем в мястото на 
живеене е недоброто образование. Изхождайки от този резултат от своите 
изследвания, ИСС организира серия от регионални срещи в страната и град София 
със завършващите средно образование ученици, на които се дискутираха 
конкретните проблеми на българското образование. 

В резултат ИСС систематизира оценките и мненията на младите хора за 
полученото от тях образование и възможностите за подобряване на неговото 
качество и на тази база представи обобщени предложения до съответните 
заинтересовани страни. 

В контекста на демографските предизвикателства ИСС акцентира 
вниманието си върху друг ключов за страната проблем - преждевременното 
напускане на образователната система. Във  връзка с това ИСС проведе редица 
срещи на местно и национално равнище в търсене на решения, свързани с обхвата 
и задържането на децата в училище. В резултат на това и на доброто 
партньорство на ИСС с местната власт и структурите на гражданското общество 
бяха обсъдени предложения по отношение на превенцията от ранното напускане 
на училище, обратната интеграция на вече отпадналите и създаването на заетост 
чрез дуално обучение. Използвайки приложената формула на консултации 
„ученици – учители – родители и местна власт” ИСС организира дискусии по 
проблемите в най-рисковите и застрашени региони и в тези с постигнати най-
добри резултати. 

Друг аспект от дейността на ИСС бе посветен на въпросите на социалната 
икономика и социалното предприемачество, които Съветът разглежда като 
възможност за устойчива заетост и решаване на проблемите на най-уязвимите 
групи от населението. През третия мандат ИСС организира 10 срещи с широк кръг 
от участници в различни градове на страната по темата за социалната икономика 
и социалното предприемачество. В резултат бяха направени множество 

                                                
57	Анализи	„Миграционни	нагласи	сред	завършващите	средно	образование	в	България”	и	„Тенденции	в	
миграционните	нагласи	на	завършващите	средно	образование	в	България“.	
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предложения за разработването на нормативната база, за успешното развитие на 
социалните предприятия и тяхното популяризиране, като бе подчертана 
необходимостта от активната роля на местната власт и общинското 
самоуправление. 

ИСС постави ключов акцент върху проблемите на хората от регионите и 
поради това потърси решения на местна и териториална основа. Затова ИСС 
организира поредица от дискусии, като част от тях бяха посветени на 
осигуряването на заетост на младите хора. На тези форуми ИСС бе основата на 
диалога между местната власт, бизнеса и младите хора, като представи свои 
предложения за интегрирана политика, насочена към задържането на младежите 
на територията на населените места и тяхната успешна професионална 
реализация.  

Съвместно с местната власт ИСС организира регионални срещи и дискусии, 
на които представители на ЕИСК споделиха своя опит в прилагането на успешни 
регионални политики и инструменти. Особен акцент бе поставен на възможностите 
за използване на новия инструмент „Водено от общностите местно развитие”, във 
връзка с който ИСС е приел свое становище.  

В контекста на консултациите по развитието на отделните територии ИСС 
организира кръгла маса относно възможностите за заетост в селските райони, на 
която отново членове на ЕИСК от различни държави представиха национален 
опит. 

Важен момент в националните консултации по политиките за развитието на 
изостаналите региони бе организираното от Народното събрание и ИСС публично 
изслушване по темата с участието на бъдещия президент на ЕИСК и на депутати от 
румънския парламент. 

В контекста на развитие на диалога в  рамките на Европейския семестър 
ИСС организира консултация по проекта на Споразумение за партньорство на 
Република България за програмния период 2014 - 2020 г. Отчитайки ключовото 
значение на Споразумението за партньорство и програмите към него,  ИСС създаде 
необходимата среда за диалог между представителите на заинтересованите 
институции и неправителствени организации, на социалните партньори, членовете 
на ИСС, граждани и медии. В резултат на това основни предложения и препоръки 
на ИСС бяха включени в заключителния вариант на този ключов за страната 
стратегически документ. 

Така през третия си мандат чрез организираните в страната дискусии и 
консултации ИСС представи на заинтересованите страни основни препоръки и 
констатации по ключови проблеми от свои актове и получи предложения за по-
нататъшното им развитие и надграждане. 
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През третия си мандат ИСС развиваше международна дейност по всички 
направления на сътрудничество – със сродни институции в Европа в рамките на 
Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни 
институции (МАИСССИ), със съветите на страните от Евро-Средиземноморския 
регион и други. Българският съвет организира и взе участие в над 60 форума, по 
негова покана България бе посетена от  всички президенти на Европейския 
икономически и социален комитет (ЕИСК) за периода, както и от чуждестранни 
делегации в рамките на инициативи за двустранно сътрудничество. 

Същевременно в международната дейност намериха отражение и основните 
тематични насоки на неговата работа. ИСС последователно работи по инициативи, 
свързани с Европейския семестър. ЕК ежегодно търси чрез ЕИСК конкретна 
информация от мрежата на националните ИСС за изпълнението на стратегия 
„Европа 2020” и за тяхното включване в Европейския семестър. В отговор на тази 
инициатива българският ИСС всяка година предоставя своя принос при 
подготовката на Интегриран доклад на ЕИСК по Стратегия „Европа 2020”, който се 
изпраща до европейските институции. Наред с това ИСС традиционно участва в 
съвместните срещи на Координационната група по Стратегия „Европа 2020” в ЕИСК 
и националните икономически и социални съвети и в редица конференции по 
темата. Такава бе конференцията на тема „Към по-ефективна Европа 2020: 
предложенията на гражданското общество за насърчаване на социалното 
приобщаване и конкурентоспособността в Европа”, проведена в рамките на 
италианското председателство на Съвета на ЕС през 2014 г. В рамките на форума 
се направи оценка на актуалното състояние на Стратегията във връзка с 
междинния преглед на нейното изпълнението през 2015 г.  

Образованието също бе тема на дискусии на редица международни срещи 
както в контекста на стратегия „Европа 2020”, така и от гледна точка на 
националните специфики в отделните държави. Още през 2012 г. ИСС, съвместно с 
ЕИСК, организира международна конференция на тема „Образованието и заетостта 
на младежите в контекста на стратегия „Европа 2020”. На следващата година 
отново по инициатива на българския съвет, се проведе съвместна консултативна 
среща с ИСС на Испания, на която се обсъдиха въпросът  за преждевременното 
напускане на образователната система и съответните предизвикателства и 
възможни решения в двете страни.  

Придобиването на знания и умения чрез стажове е обсъждана тема с 
европейските институции. В рамките на всички международни инициативи ИСС 
представи работата си на национално равнище в тази област и се запозна с опита 
на други сродни организации. Същевременно на всички форуми темата за 
образованието беше тясно свързана и с пазара на труда. Във формата на срещите 
на икономическите и социални съвети и сродни организации от Евро-
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средиземноморския регион и двете теми са обсъждани ежегодно. Тези теми са 
застъпени и в работата на МАИСССИ, както и в работата на мрежата от 
национални ИСС в страните - членки на ЕС. Освен в обмена на опит и добри 
практики ИСС взе участие и в изготвянето на редица съвместни доклади.  

Темата за труда е специално изведена и във формата на сътрудничество с 
френската лаборатория за социални изследвания и иновации ЛАЗЕР. ИСС е 
партньор на всички инициативи, обхванати от биеналетата Европа-Работа-Заетост. 
Въпросите, свързани с бъдещето на труда, бяха основен акцент и на последната 
Годишна среща на икономическите и социални съвети на страните - членки на ЕС 
и ЕИСК, където ИСС имаше ключово представяне. В заключителния документ от 
срещата намериха място български предложения, около които се обединиха 
участниците в провелата се по-рано в София съвместна конференция на ИСС и 
ЕИСК, посветена на инициативата за Европейски стълб на социалните права. 

ИСС отделя специално внимание на политиките, свързани с младите хора, 
както и на проблемите и на перспективите пред тях, като работата в тази посока 
намери своето отражение и в международен план. ИСС привлече вниманието на 
своите международни партньори върху проблемите на младите хора и въпреки 
немалкото различия в отделните страни българският ИСС успя да обедини своите 
партньори около тезата, че темата заслужава приоритетно място в съвместните 
дейности и инициативи. При първото си посещение в България като президент на 
ЕИСК, същевременно и негово първо посещение по покана на национален съвет на 
държава -  членка на ЕС, Георгиос Дасис акцентира върху политиките, насочени 
към младите хора и пое ангажимента да изнесе публична лекция пред студенти. 

Работата на ИСС в областта на социалната защита и социалната икономика, 
както и бизнес средата  намери своето продължение и в международен план - от 
една страна, под формата на сътрудничество със съветите в държавите - членки 
на ЕС, и от друга, в по-широк план по отношение на сътрудничеството в рамките 
на МАИСССИ, страните от Евро-средиземноморския регион и дейностите по 
проекта ТРЕСМЕД, обхващащ също сътрудничество на страните от 
Средиземноморието.  

Съвместно организираната с ЕИСК дискусия, посветена на Европейския 
стълб на социалните права, създаде възможност да бъде чуто гражданското 
общество в България по темата и да се очертаят консенсусни позиции. Една от 
тези позиции – Европейският стълб за социални права да се прилага във всички 
държави на Съюза, а не, както е предложено в проекта, да бъде валиден на първо 
време само за държавите от Еврозоната, бе представена на Годишната среща на 
президентите и главните секретари на икономическите и социални съвети на 
страните - членки на ЕС и ЕИСК, през ноември 2016 г. и намери място в 
заключителния документ от срещата. 
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Ангажираността си със социалната защита ИСС представи и при участието 
си в Годишната ЕВРОМЕД среща, където сподели опит и предложения, които са 
отчетени в доклад по темата. 

През целия мандат ИСС работи в тясно сътрудничество с ЕИСК, получи 
подкрепа и висока оценка за дейността си, която беше ясно изразена при 
посещенията на всички президенти на комитета през този период. По време на 
тези посещения те не само оцениха модела и резултатите от дейността на 
българския съвет, но и ангажираността му по ключови, въпроси, касаещи 
българското обществото. 
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