РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

30.06.2021 г.1

ПЛАН
за дейността през 2021 година
І. Разработване и приемане на становища на Икономическия и
социален съвет по предложение на:
1. Президента на Република България
Срок: постоянен
2. Председателя на Народното събрание
Срок: постоянен
3. Министерския съвет
Срок: постоянен
ІI. Разработване и приемане на актове
икономическата и социалната политика.

по

проблеми

на

1. Националният план за възстановяване и устойчивост: прилагане и
механизми за наблюдение и участие на организираното
гражданско общество.
Срок: становища с постоянен характер,
обвързани с етапи от Плана - второ шестмесечие
Докладчици: от трите групи
Комисия по икономическа политика
Комисия по устойчиво развитие, селско
стопанство, околна среда и регионални
политики
Комисия по социална политика
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(на Пленарна сесия от 21.04.2021 е изменен ПД на ИСС, на 28.05.2021 г. бяха приети
становища с променени заглавия, на 30.06.2021 г. беше приета промяна в срока за
изпълнение)
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2. Становище „Стратегия на ЕС за либерализация и интеграция на
енергийната система – задачи и перспективи за България. Ефект
върху енергийната бедност и мерки за преодоляването ѝ.“
Срок : първо шестмесечие
Докладчици: I група и II група КНСБ
Комисия по икономическа политика
Комисия по социална политика
3. Становище „Икономическите последици от разпространението на
COVID-19 в България и мерки за преодоляването им.“.
Срок : първо шестмесечие
Докладчици: I група, II група КТ “Подкрепа“ и
III група
Комисия по икономическа политика
Комисия по социална политика
4. Становище „Доходни неравенства в България: Икономически
политики и превенция“.
Срок : второ шестмесечие
Докладчици: II група от КНСБ, I група
съдокладчик
Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и
индустриални отношения
Комисия по макроикономика, бюджет и
финанси
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5. Становище „Териториални планове за справедлив преход - цели,
предизвикателства и очакван ефект. Национален инвестиционен
план за финансиране Фонда за модернизация“.
Срок : четвърто тримесечие
Докладчици: II група, съдокладчик III група,
съдокладчик I група
Комисия по устойчиво развитие, селско
стопанство, околна среда и регионални
политики
Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и
индустриални отношения
6. Становище „Европейският план за действие за въвеждане на
европейския стълб за социалните права (ЕССП)“.
Срок : второ шестмесечие
Докладчици: II група от КНСБ, III група
съдокладчик
Комисия по социална политика
Комисия по европейски политики
и европейски процес
7. Становище „Ефекти от прилагане на работа от разстояние в
България“.
Срок : първо шестмесечие
Докладчици: I група, II група от КТ „Подкрепа“
и III група
Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и
индустриални отношения

3

8. Становище „Настоящата система за професионално обучение,
квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на
съответствието ѝ с развитието на пазара на труда, в т.ч.
необходимостта от засилване на цифровите умения“.
Срок : първо шестмесечие
Докладчици: III група, I група, II група съдокладчик от КТ „Подкрепа“
Комисия по икономическа политика
Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и
индустриални отношения
9. Становище по мерки за социално включване, в т.ч. развитие на
социалните услуги и заетост на хора с увреждания.
Срок : второ шестмесечие
Докладчик: II група, III група
Комисия по социална политика
10. Становище по Споразумението за партньорство и програми за
програмен период 2021 – 2027 г.
Срок : първо шестмесечие
Докладчик: I група, II група и III група
Комисия по европейски политики и европейски
процес
Комисия по устойчиво развитие, селско
стопанство, околна среда и регионални
политики
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11. Становище по „Национален план за въвеждане на еврото“.
Срок : второ шестмесечие
Докладчик: I група, II група - КТ „Подкрепа“
Комисия
финанси

по

макроикономика,

бюджет

и

12. Становище „Принципи и приоритети в новата Национална
програма по БЗР (Безопасност и здраве при работа) 2021 – 2023 г.
в условията на COVID-19".
Срок : второ шестмесечие
Докладчик: II група от КНСБ, I група и III група
Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и
индустриални отношения
13. Резолюция по Стратегията за малки и средни предприятия.
Срок : второ шестмесечие
Докладчик: I група , III група
Комисия по икономическа политика
14. Резолюция по Стратегическия план за развитие на земеделието
и селските райони за програмен период 2021 – 2027 г.
Срок : второ шестмесечие
Докладчик: III група
Комисия по устойчиво развитие, селско
стопанство, околна среда и регионални
политики
Комисия по европейски политики и европейски
процес
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15. Становище по проект на Национална здравна стратегия 2021 –
2030 г.
Срок : второ шестмесечие
Докладчик: I група, II група и III група
Комисия по социална политика
16. Становище по реформа в системата за социално подпомагане
Срок : второ шестмесечие
Докладчик:
Комисия по социална политика
Комисия по труд, доходи и индустриални
отношение
III. Организиране на консултации, дискусии, конференции, кръгли
маси, семинари и други форми с представители на законодателната
и изпълнителната власт и структурите на гражданското общество
по обществено значими въпроси на икономическото и социално
развитие.
Дискусии и консултации по икономически и социални проблеми.
Срок: постоянен
IV. Междуинституционално сътрудничество
1. Поддържане на връзки и информационен обмен с Президентството,
Народното събрание и Министерския съвет.
Срок: постоянен
2. Съвместна дейност и инициативи с работодателските организации,
организациите на работниците и служителите и други структури на
организираното гражданско общество.
Срок: постоянен
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3. Сътрудничество със структури на организираното гражданско
общество, непредставени в ИСС при подготовката на проекти на актове
на Съвета и провеждане на мероприятия, организирани от ИСС .
Срок: постоянен
V. Международна дейност на Икономическия и социален съвет
1. Сътрудничество с Европейския икономически и социален
комитет (ЕИСК).
Срок: постоянен
1.1.

Развитие и разширяване на сътрудничеството с ЕИСК

1.2. Участие на членове на ИСС и представители на неговата
администрация в организирани от ЕИСК конференции, дискусии,
инициативи, срещи и други форми на сътрудничество.
1.3. Развитие на съвместната дейност с ЕИСК във връзка с
разработване на анализи и становища, организиране на съвместни
конференции, дискусии и др.
1.4. Участие в годишната среща на председателите и главните
секретари на националните ИСС и сродни институции на страните от ЕС
и ЕИСК.
2.
Развитие
на
двустранното
и
многостранно
сътрудничество с национални ИСС и други сродни национални и
международни институции.
Срок: постоянен
2.1.

Обмен на информация и добри практики.

2.2. Съвместна дейност във връзка с разработване на общи
документи и организиране на съвместни конференции, дискусии и
други форми.
2.3. Организиране на взаимни
национални ИСС и сродни институции.

посещения

с

други
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2.4. Участие на членове на ИСС и служители на неговата
администрация в организирани от национални ИСС и други
сродни национални и международни институции конференции,
срещи и други форми на сътрудничество.
2.5. Участие
в
работата
и
инициативите
на
Международната асоциация на икономическите и социални
съвети и сродни институции.
2.6. Участие в срещите и работата на инициативата „ЕС –
Средиземноморска зона“ (EUROMED).
2.7. Поддържане на контакти и сътрудничество с други
сродни национални и международни институции.
VІ. Институционално развитие
1. Утвърждаване на заместник – председатели на ИСС.
Срок: месец януари
2. Избор на членове на постоянните комисии на ИСС.
Срок: месец февруари
договорените ротации

и

съгласно

3. Промени в правилника за дейността на ИСС.
Срок: месец февруари – март
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