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Отчетът представя основните дейности на Икономическия и социален съвет (ИСС) за 2021 

г. съгласно изискванията на Закона за ИСС и Правилника за дейността на ИСС и в съответствие с 

приетия План за дейността на съвета за 2021 г., утвърдения бюджет и възприетата от 

ръководството политика на целесъобразност при разходване на средствата в рамките на 

заложените в Плана параметри. 

 

I. ОТРАЖЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА СЪВЕТА В 

РАЗРАБОТЕНИТЕ АКТОВЕ 

Новият мандат на ИСС (2021–2025 г.) започна в тежки условия на действаща пандемична 

обстановка, причинена от коронавируса, както и на разрастваща се икономическа, социална и 

политическа криза в света. В този контекст, стратегическите приоритети на Съвета за периода 

включват: 

• Европейският зелен пакт и устойчиво развитие на България;  

• Технологична трансформация и дигитализация на икономиката и обществото; 

• Европейският стълб на социалните права (ЕССП) – Европейският план за действие за 

ЕССП и проекцията му за първия национален план на България. 

ИСС затвърждава ангажимента си да представя разностранните интереси на българските 

граждани и същевременно демонстрира волята на всички членове на Съвета да се обединят около 

стратегическата цел за по-зелена, по-цифрова и по-умна Европа, част от която е и нашата страна. 

Актовете, които ИСС разработи през годината, бяха в синхрон с тези стратегически 

приоритети. Те покриваха тематично поне един, а понякога и няколко от тях. Стремежът е през 

целия период на новия мандат на Съвета, стратегическите приоритети да са във фокуса на работата 

и постоянно да се надграждат и актуализират спрямо икономическите и социални динамики у нас 

и в ЕС. 

ИСС засегна в 5 акта приоритета за Европейския зелен пакт и устойчиво развитие на 

България: 

o 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.“ 

o Становище на тема: „Икономическите последици от разпространението на COVID-19 в 

България и мерки за преодоляването им“ 

o Становище „Споразумението за партньорство и програмите към него за програмен 

период 2021 – 2027 г.“ 
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o Становище „Принципи и приоритети в новата Национална програма по безопасност и 

здраве при работа 2022 – 2024 г. в условията на COVID-19“ 

o Резолюция по проект на Национален план за възстановяване и устойчивост на 

Република България 

По изключително актуалната тема за Технологичната трансформация и дигитализация 

на икономиката и обществото, Съветът работи в 6 акта: 

o 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 дигиталните умения“ 

o Становище на тема: Ефекти от прилагане на работата от разстояние в България 

o Становище на тема: „Икономическите последици от разпространението на COVID-19 в 

България и мерки за преодоляването им“ 

o Становище „Споразумението за партньорство и програмите към него за програмен 

период 2021 – 2027 г.“ 

o Становище „Принципи и приоритети в новата Национална програма по безопасност и 

здраве при работа 2022 – 2024 г. в условията на COVID-19“ 

o Резолюция по проект на Национален план за възстановяване и устойчивост на 

Република България 

Третият стратегически приоритет за Европейския стълб за социалните права (ЕССП) – 

Европейският план за действие за ЕССП и проекцията му за първия национален план на 

България, бе застъпен в цели 7 акта: 

o Становище на тема: „Европейският план за действие за въвеждане на Европейския стълб 

за социалните права” 

o 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 дигиталните умения“ 

o Становище на тема: „Проект на Национална здравна стратегия 2021 – 2030 г.” 

o Становище на тема: Ефекти от прилагане на работата от разстояние в България 

o Становище на тема: „Икономическите последици от разпространението на COVID-19 в 

България и мерки за преодоляването им“ 

o Становище „Споразумението за партньорство и програмите към него за програмен 

период 2021 – 2027 г.“ 
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o Становище „Принципи и приоритети в новата Национална програма по безопасност и 

здраве при работа 2022 – 2024 г. в условията на COVID-19“ 

o Резолюция по проект на Национален план за възстановяване и устойчивост на 

Република България 

 

II. АКТОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ, 

ПРИЕТИ ПРЕЗ 2021 г. 

През периода 25.01. – 31.12.2021 г. ИСС разработи и прие 8 становища и 2 резолюции по 

актуални икономически и социални въпроси, важни за страната. 

1. Становище на тема: „Стратегия на ЕС за либерализация и интеграция на 

енергийната система – задачи и перспективи за България. Ефект върху енергийната бедност 

и мерки за преодоляването ѝ.“  

Целта на становището е да открои съществени предизвикателства за България в процеса на 

либерализация и интеграция на енергийната система, която трябва да осигурява енергийни 

доставки за всички държави членки на приемлива цена и същевременно да следва целите на 

Зеления пакт. Актът разглежда предизвикателствата в контекста на основни национални 

стратегически документи като Интегрирания план в областта на енергетиката 2021 – 2030 г., 

бъдещата Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с 

хоризонт до 2050 г. и Националния план за възстановяване и устойчивост. За водеща комисия по 

подготовката на проекта на становището бе определена Комисията по икономическа политика, а 

за подкрепяща - Комисията по социална политика, като за докладчици бяха определени Георги 

Стоев от I група и Огнян Атанасов от II група. На пленарна сесия от 21.04.2021 г. Икономическият 

и социален съвет прие становището. 

Чрез този акт ИСС изразява подкрепата си за разработването на стратегия, отчитаща 

спецификите на България и очертаваща индивидуалния път за нейното енергийно развитие в 

периода 2021 – 2030 г. и препоръчва да се даде приоритет на иновациите и проектирането на 

енергийни мрежи, които водят до постигане на висока ефективност на управление на енергийните 

потоци при преноса на електрическа енергия. ИСС обръща внимание, че постигането на 

снабдяване с енергия на приемлива цена при пазарни условия, както и осигуряването на високо 

ниво на качество, надеждност, равно третиране, насърчаване на универсалния достъп и на правата 

на ползвателите, изисква значителни усилия, когато цените се определят от пазарните условия. 

ИСС акцентира и върху приемането на мерки за преодоляване на енергийната бедност и 

прозрачност на управлението. Съветът предлага въвеждането на официално определение и ясен 

критерий за линия на бедността, като се отчитат разходите за енергия. ИСС препоръчва 

разработването на специални мерки, свързани с такова определение, които да подпомогнат в 

значителна степен работата по изпълнението на мерките за постигане на целите на прехода към 
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нисковъглеродна икономика. Според ИСС такова определение може да използва индикатора за 

енергийна бедност и ще стимулира правителството да разработва и прилага специфични 

инструменти, специално за уязвимите домакинства, които да спазват диференцирани критерии за 

доходите. 

Друг акцент на становището е насочен към националната стратегия за въгледобива и 

въглищните централи. ИСС настоява за дефинирани ангажименти във времето и осигуряване на 

справедлив преход на районите, зависими от въглища. Също така ИСС счита за необходимо да се 

изясни ефекта от повишаване на разходите върху конкурентоспособността на производителите с 

планираното продължаване на производството на електроенергия от въглищни централи. 

ИСС препоръчва промените в пазарния модел за периода до 2030 г. и отговорностите на 

националния регулатор в това отношение да намерят специално място в следващия вариант на 

Стратегията за устойчиво енергийно развитие, която се приема от Народното събрание. 

В акта ИСС обръща внимание и за разработване на конкретни амбициозни цели за развитие 

на газификацията и газопреносната мрежа в България с оглед активна подкрепа на националния 

пазар на природен газ, вкл. увеличаване дела на газификация на домакинствата. Съветът призовава 

за ограничаване на административните пречки пред изграждане на инсталации за производство на 

електрическа енергия за собствени нужда. 

ИСС препоръчва промяна в законодателството по отношение на създаването на „енергийни 

кооперативи“, като по този начин да се допусне директно отдаване и приемане на електрическа 

енергия от съседни производители и консуматори чрез директни електропроводи или през 

електроразпределителната мрежа. 

По отношение на прозрачността в управлението, ИСС предлага да се създаде управление с 

множество участници, което да разчита в по-голяма степен на представителите на гражданското 

общество. 

 

2. Резолюция по проект на „Национален план за възстановяване и устойчивост на 

Република България“  

ИСС включи в Плана за дейността си за 2021 г. разработване на становища с постоянен 

характер по „Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ): прилагане и механизми 

за наблюдение и участие на организираното гражданско общество“, обвързани с етапите от 

приемането на Плана. В този контекст Председателският съвет на свое заседание от 9.04.2021 г. 

взе решение за разработване на Резолюция по проект на „Национален план за възстановяване и 

устойчивост на Република България“. Резолюцията бе приета от Пленарната сесия на 21.04.2021 г. 

 В Резолюцията, приета с пълно съгласие от трите групи, представени в ИСС, се  настоява 

държавата ни да се възползва максимално бързо от безпрецедентната възможност за 

възстановяване и устойчиво развитие, за да бъдат получени първите средства по НПВУ още през 
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юли 2021 г. ИСС настоява също НПВУ да бъде внесен в необходимите срокове, като финалният 

вариант бъде съобразен с изложените в Резолюцията искания. В резолюцията, ИСС обръща 

внимание, че Консолидираната фискална програма отчита дефицит в размер на над 600 млн. лв. 

към първото тримесечие на 2021 год., което поставя под въпрос възможността бюджетът да 

продължи да финансира мерки за подкрепа на икономиката, заетостта и доходите. Поради тази 

причина, според ИСС, е необходимо България да успее да се възползва в максимална степен от 

възможностите на нисколихвените заеми в размер на мин. 1,5 млрд. лв. от общодостъпните 4,5 

млрд. евро по НПВУ, както и възможностите, които инструментът предоставя за подкрепа на 

заетостта „SURE”. 

 ИСС призова политическите сили за постигането на консенсус около необходимостта НПВУ 

да бъде представен за одобрение от ЕК в определения срок, който бе 30.04.2021 г., тъй като 

пропускането на този срок би довело до значително забавяне на средствата във времето, които са 

от изключителна важност както за бизнеса, така и за домакинствата. 

  ИСС акцентира върху конкретни предложения, които да намерят отражение в последния 

вариант на НПВУ. Те са насочени към включване на обобщен измерител, отразяващ реалната 

степен на конвергенция спрямо средноевропейските равнища на доходи и БВП; насърчаване на 

качествена заетост и намалението на неравенствата; предвиждането на допълнителни 400 млн. лв. 

за новосъздадените по предложение на ИСС три фонда („Технологична модернизация“, „Зелен 

преход“, „Дигитализация“), което би позволило общата сума да нарасне до 1,3 млрд. лв. спрямо 

първоначално предвидените 900 млн. лв.; допълнителни 210 млн. лв. към новосъздадения по 

искане на социалните партньори компонент, предвиждащ мащабна ваучерна програма за 

придобиване на базови дигитални умения; предвиждане на ресурс в размер на поне 700 млн. лв. за 

насърчаване на производството и съхранението на електрическа енергия от ВЕИ за собствени 

нужди на предприятията и домакинствата при гарантиране на 100% финансиране за енергийно 

бедните домакинства. 

 Също така, ИСС акцентира, че управлението на инвестициите по НПВУ е необходимо да се 

извършва в съответствие с принципите на партньорство, което би позволило участието на 

социалните партньори по прозрачен начин във вземането на решения.  

В края на резолюцията, ИСС призовава за постигане на консенсус за приемането и 

внасянето на НПВУ, тъй като това е въпрос от национално значение и касае цялото общество. 

 

3. Становище  по „Споразумението за партньорство и програмите към него за 

програмен период 2021 – 2027 г.“  

В становище по Споразумението за партньорство и програмите към него за програмен 

период 2021-2027 г,. Икономическият и социален съвет заявява, че основна цел не само на 

Споразумението за партньорство, но и на всички стратегически програми трябва да бъде 
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постигането на максимален ефект от инвестициите за възстановяване и развитие на икономиката 

на България. ИСС настоява да се интегрират стратегическите фондове от ЕС в обща рамка с визия 

и цели за развитие на страната. Съветът също така настоява да се осъществи синергия в 

разработването на самите програми при ясен механизъм за планиране, управление и мониторинг 

на всички стратегически и национални планове и програми, като в този процес активно да участват 

социалните партньори и структурите на гражданското общество. Като институт на организираното 

гражданско общество, ИСС предлага обществеността и гражданите да бъдат широко информирани 

и включвани в процеса на консултиране и разработване на стратегическите документи. 

Комисията по европейски политики и европейски процес бе водеща, а Комисията по 

устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики бе подкрепяща за 

изготвяне на становището. За докладчици бяха определени от I група – Милена Ангелова, от II 

група – Александър Загоров и от III група – Илияна Николова. Актът е приет на Пленарна сесия 

на 28.05.2021 г. 

В документа са анализирани всички програми за периода 2021 – 2027 г. и са предложени 

съответно нови, по-ефективни решения към тях. ИСС апелира за широка обществена 

информираност, прозрачност и справедливо разпределение на  планираните средства. 

ИСС разглежда Споразумението за партньорство и Националния план за възстановяване и 

устойчивост (НПВУ) като основни механизми за постигане на икономически и социален напредък 

на България. Според становището, поставената цел за кумулативен реален растеж на БВП от 21.7%  

до 2025 г., предвидена в НПВУ и потвърдена в Споразумението, не е достатъчно амбициозна. ИСС 

смята, че за да се ускори конвергенцията, средствата по НПВУ трябва да се инвестират така, че да 

се постигне кумулативен растеж на реалния БВП до 2025 г. в размер минимум от 27,63%. 

Съветът очаква в НПВУ да се включат всички реформи, предвидени в Националното 

тристранно споразумение, и акцентира върху мерки за намаляване на броя на административните 

структури, както и за предприемане на комплекс от мерки за справяне с демографската и 

интелектуалната криза в страната. ИСС обръща внимание върху необходимостта от национална 

програма за строителство на детски ясли и градини, за осигуряване на възможности за учене през 

целия живот, за професионалното образование и квалификация, за популяризиране на четенето на 

книги и др. 

Становището критично разглежда всяка една от програмите по Споразумението за 

партньорство, предлага редица подобрения и предупреждава, че отдаването на приоритет на 

финансовите инструменти може да доведе до дългова спирала в производствения сектор на 

България. 

Съветът отново поставя въпроса за критериите, по които се определя категорията на 

предприятието като голямо, средно или малко. Според ИСС не броят на заетите в предприятието, 

а финансови показатели като годишен оборот и обща стойност на активите, трябва да са 

определящи в една нова дефиниция, която да отчита спецификите в страната. 



Икономически и социален съвет 

 

11 
 

ИСС настоява в програма „Развитие на човешките ресурси“ да се предвиди по-значителен 

ресурс за дигитални умения и компетенции, като половината от средствата да се насочат към 

заетите лица и за формиране на „зелени умения“. Поставя се и въпросът за изграждане на трайна 

и обхватна система за дългосрочна грижа, като се проучи опита в други европейски държави. 

Образованието трябва да бъде една от основните политики в новия програмен период. ИСС 

отбелязва изоставането в модернизацията на училищата, особено на тези в малките населени места. 

Според становището все още липсва цялостна политика и интегриран подход с други програми за 

преодоляване на това изоставане. 

Съветът смята, че е необходима спешна дискусия за оптимална формула за райониране на 

България на ниво NUTS II, за да се преодолее сериозният дисбаланс в икономическото развитие 

на районите. 

В становището се обръща внимание върху ролята на научните изследвания, иновациите и 

киберсигурността за ускоряване на дигитализацията в икономиката и обществото. Отбелязва се и 

значението на инвестициите в кръговата икономика за постигане на по-добри показатели в 

опазването на околната среда. 

 

4. Становище на тема „Ефекти от прилагане на работата от разстояние в България“ 

Чрез този акт ИСС насочва вниманието на държавните институции и на гражданското 

общество към необходимостта от анализиране на  предизвикателствата, свързани с работата от 

разстояние по отношение на организацията на работното време, равновесието между 

професионалния и личния живот, производителността на труда и други аспекти, проявили се  в 

практиката по време на кризата COVID-19.  

В становището се разглеждат както добрите възможности, така и рисковете на тази форма 

на труд. Тя може да улесни съчетаването на професионалния и личния живот, да намали разходите 

за пътуване до работното място, да създаде условия за по-висока производителност. Отчита се 

също така, че работата от разстояние е положителен елемент с оглед на устойчивото развитие, 

декарбонизацията на икономиката и улесняването на градската мобилност и дава възможност за 

някои дискриминирани групи от обществото да бъдат включени в пазара на труда.  

Становището разглежда и практически проблеми при прилагането на работа от разстояние 

и препоръчва възможности за преодоляване им. Такива препоръки ИСС прави относно 

определянето на концепцията за надомна работа и работа от разстояние. ИСС напомня също, че 

работата от разстояние е форма на работа, а не на работно време и установеното такова трябва да 

се спазва. Поставят се и актуални въпроси, свързани с трудовата злополука в условията на работа 

от разстояние, защитата на личните данни, комуникацията между работниците и работодателите.  

ИСС отчита, че част от въпросите за полагането на труд от разстояние са уредени в 

българското законодателство и присъстват в практиката на колективното трудово договаряне. С 
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оглед на осъвременяването на нормативната уредба в светлината на извличането на поуки от 

натрупания опит в последната година, ИСС предлага на Министерството на труда и социалната 

политика, в координация с НСТС, на основата на анализ и доклад, изготвен от специално 

формирана междуведомствена работна група с участието на социалните партньори, ГИТ и други 

заинтересовани страни, да разгледа въпросите свързани с регламентиране на работата от 

разстояние в Кодекса на труда. 

 Също така ИСС предлага обсъждане, допълнение и изменение на разпоредбите, касаещи 

работното място, техническото оборудване и поддържане на работното място, организацията на 

работа от разстояние и ЗБУТ, правата и задълженията на страните по правоотношението. 

Разработването на акта беше разпределено на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище 

и индустриални отношения с докладчици бяха определени I група - Милена Ангелова, II група - 

доц. Валери Апостолов и III група - Лидия Шулева. На Пленарна сесия на 28.05.2021 г. той беше 

приет. 

 

5. Резолюция за мерки в подкрепа на икономическото възстановяване на 

предприятията и на заетостта 

ИСС включи в Плана за дейността си през 2021 г. разработване на Становище на тема 

„Икономическите последици от разпространението на COVID-19 в България и мерки за 

преодоляването им“. Като отчете предстоящото приемане на нови и актуализиране на действащите 

мерки за справяне с последиците от пандемията Пленарната сесия, на свое заседание от 28.05.2021 

г., взе решение Председателският съвет да изготви проект на Резолюция относно мерките в 

подкрепа на икономическото възстановяване на предприятията и на заетостта. Резолюцията бе 

приета на извънредна Пленарна сесия от 07.06.2021 г. 

В Резолюцията се настоява правителството да предприеме мерки за продължаване на 

икономическата и социална подкрепа на бизнеса и заетостта. Съветът предлага да се въведе нова 

мярка „75/100“ за подкрепа на заетостта и доходите на работниците и служителите, да продължи 

реализацията на проект „Заетост за теб", да се разработи подобен проект в областта на селското 

стопанство, да се разработи програма „Подкрепа за рестарт", насочена към самоосигуряващите се. 

В акта ИСС отчита, че са налице известни възстановителни процеси след изтичането на 

редица мерки, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за преодоляване на последиците от 

пандемията. ИСС счита, че икономиката на страната продължава да се нуждае от целеви мерки за 

подкрепа на бизнеса и заетостта, при запазване на изискването за спад на приходите с не по-малко 

от 20%.   

В тази връзка ИСС предлага да продължи целевата подкрепа за секторите с обективни 

затруднения и пазарни проблеми, като например секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“, 
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въздушен и сухопътен транспорт, с цел запазване на над 35 000 работни места в тези ключови за 

икономиката сектори. ИСС препоръчва да се финансира и приложи мярка, която да предоставя 

подкрепа на доходите на работниците и служителите в размер на 75% от осигурителния доход, 

пропорционално за времето през което не са работили, поради въведено непълно работно време, 

за да се запазят близо 300 000 работни места, както и да продължи работата по разработването и 

реализацията на различни проекти и програми, по които да бъдат усвоявани допълнителни 

финансови ресурси за стимулиране жизнеността на предприятията в условията на пандемия. 

В резолюцията ИСС отбелязва, че икономическите мерки, анонсирани от правителството, 

са изключително полезни, но не достатъчни, сравнени с действащите мерки в другите европейски 

страни.  Съветът акцентира  върху Приложение №1 от концепцията за мярка „75/100“ за подкрепа 

на заетостта и доходите на работниците и служителите в предприятия със спад на приходите от 

продажби в резултат на отражението на COVID-19. Според ИСС запазването на заетостта и 

подкрепа на доходите на работниците и служителите в предприятия със спад на приходите от 

продажби (над 20%) в резултат на негативното отражение на COVID-19 е необходимо да стои на 

дневен ред. ИСС предлага размерът на подкрепата да зависи от сектора в икономиката на даденото 

предприятие, а кандидатстването по мярката за периода да не е еднократно, а да е месец за месец, 

с доказване на спад на нетните приходи от продажби с не по-малко от 20 на сто за всеки месец, за 

който се кандидатства. 

 

6. Становище на тема: „Икономическите последици от разпространението на 

COVID-19 в България и мерки за преодоляването им“ 

Разработването на становището бе разпределено на Комисията по икономическа политика 

като водеща и Комисията по социална политика – за подкрепяща. За докладчици бяха определени 

от I група - Ивелин Желязков, от II група - Ваня Григорова и от III група - Георги Георгиев. На 

пленарна сесия от 30.06.2021 г. ИСС прие становището.  

В него ИСС отчита прогнозите за следващи вълни на пандемията от COVID-19 и изразява 

позиция, че мерките за подпомагане на бизнеса и заетостта трябва да бъдат актуализирани и 

адаптирани към новите реалности. Анализът на ИСС на вече прилаганите мерки показва някои 

слабости, които следва да се отстранят, за да се изразходват по-ефективно ограничените публични 

средства. 

Съветът препоръчва да се наложи таван на цената за извършване на PCR тест и да се 

разшири възможността за диагностика през НЗОК. ИСС твърди, че скъпите тестове са намалили 

възможността за по-ефективно управление на COVID-19 кризата. 

ИСС изразява  позиция, че е необходимо да се въведе мярка за подкрепа на фиксираните 

разходи на предприятията в рамките на определеното от Европейската комисия (при спад на 
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приходите от продажби с над 30 на сто – до 90% за малките и до 70% за големите и средни 

предприятия). 

В аналитичната част на становището се отбелязва като тревожен фактът, че в България 

постоянно загубените работни места са много и в тази категория държавата ни е абсолютен лидер 

в две от възрастовите групи. Тя е на първо място по постоянно загубени работни места във 

възрастовите групи от 18 до 34 години и от 35 до 50 години сумарно за двата пола. В становището 

се защитава тезата, че  увеличението на минималното дневно обезщетение от 9 на 12 лв.  е 

недостатъчно в период на безпрецедентна икономическа криза. ИСС счита, че България следва да 

адаптира политиката си в тази област, като разшири възможността безработните лица да получават 

обезщетение за безработица в повече случаи и за по-продължителни периоди. 

ИСС отбелязва, че тогава, когато работниците не могат да полагат труд поради наложени 

противоепидемични мерки, компенсациите следва да не бъдат по-ниски от размера на нетната 

минимална работна заплата. Същевременно на тези работещи следва да бъдат гарантирани всички 

здравноосигурителни и пенсионни права.  

С оглед запазване на обхвата на здравното осигуряване, особено в ситуация на глобална 

здравна криза, според ИСС, следва да отпадне изискването за възстановяване на здравните права 

след плащане на пропуснатите вноски за 5 години назад, което не съществува в нито една 

европейска държава. 

ИСС настоява за създаването на ефективно работещ механизъм за планиране, управление и 

мониторинг на антикризисните икономически мерки с участие на социалните партньори и 

структурите на организираното гражданско общество, за да се използва техния опит и да се 

осигури прозрачно управление на публичните средства. 

 

7. Становище на тема: „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.“ 

Становището бе разпределено на Комисията по икономическа политика и Комисията по 

социална политика. За водеща комисия по подготовката на проекта на становището бе определена 

Комисията по икономическа политика и за докладчици от I група - Валентина Зартова, от II група 

- Веселин Митов и III група - Миглена Узунова-Цекова. На своята пленарна сесия, проведена на 

30.06.2021 г., ИСС прие становището. 

Целта на акта на ИСС е да насочи общественото внимание и вниманието на институциите 

върху необходимостта от развитие на човешкия капитал като водещ фактор за повишаването на 

конкурентоспособността на българската икономика и трансформирането ѝ в икономика, базирана 

на знанието и интелигентния растеж. Според ИСС образованието и обучението на възрастни 

следва да стане начин на мислене, потребност от непрекъснато придобиване на нови умения и 
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компетенции. Приоритетна задача, насочена към трудоспособното население, е дигиталните 

обучения, които са ключов фактор за икономически растеж и конкурентен пазар на труда в 21-ви 

век. ИСС настоява да се създаде всеобхватен подход към повишаването на квалификацията и 

преквалификацията на населението. Друг приоритет за ИСС е осигуряването на цялостна подкрепа 

на институциите за образование и обучение в сферата на дигиталните технологии. В тази връзка 

ИСС препоръчва цялостен преглед на съществуващата нормативна уредба в областта на 

професионалното обучение и заетостта. Препоръките са насочени към бърз отговор на нуждите на 

бизнеса от специалисти с нов набор от умения, изискващи преосмисляне на пътеките за 

придобиване на професионална квалификация и за продължаващо обучение; въвеждане на нови 

модерни инструменти за организиране и провеждане на професионалното обучение, които да 

обвържат формирането на умения с потребностите на пазара на труда; нова логическа рамка на 

Списъка на професиите за професионално образование и обучение; значителна промяна на 

тромавите процедури за разработване, съгласуване и утвърждаване на учебната документация. 

В акта ИСС подкрепя, като първа стъпка за реформи в системата за формиране на умения, 

стартиралия процес за създаване на модел на секторни съвети за уменията в България, чиято цел е 

по ефективен и ефикасен начин да спомогнат за адаптирането на професионалното образование и 

обучение и ученето през целия живот спрямо потребностите на пазара на труда и да окажат 

устойчиво въздействие върху структурата на заетостта и българската икономика като цяло. 

Очакванията на ИСС са тези съвети да стоят в основата на секторните квалификационни фондове, 

чието създаване е планирано в Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021 – 2027 г.). 

 

8. Становище по проект на Национална здравна стратегия 2021 – 2030 г. 

Разработването на становището бе разпределено на Комисията по социална политика и за 

докладчици бяха определени: д-р Иван Кокалов - от втора група и Мария Минчева - от първа група. 

На своя пленарна сесия от 30.06.2021 г. ИСС прие акта. 

ИСС оценява като изключително актуална постановката, че реформата в здравеопазването 

следва да е приоритетна задача на всички органи и организации, които имат отношение към 

проблемите на здравеопазването. Основание за това са значителната промяна във възрастовата 

структура на населението – намаляване на населението в страната, застаряване на населението, 

намаляване на раждаемостта, увеличаване на средната продължителност на живота. 

В акта се отбелязва, че липсата на консенсус между политическите сили, липсата на 

приемственост и последователност са позволили често да се вземат противоречиви политически и 

управленски решения. В становището ИСС анализира предизвикателствата и възможните 

решения, финансирането на здравната система, болничната помощ, профилактиката и 

извънболничната помощ, лекарствената политика и други аспекти и предлага някои мерки и 

решения. 
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Целта на акта е да допринесе за подобряване на проекта за Национална здравна стратегия 

до 2030 г., като ИСС поставя въпроси, свързани с кадровото състояние на здравната система, както 

и с инвестиционната политика.  

В акта ИСС изразява убеденост, че здравната реформа не е едноактна кампания, а 

непрекъснат процес на качествени и количествени промени с различен обхват и влияние върху 

здравната система, чиято основна цел е подобряване здравния статус на нацията. Промените, в 

контекста на здравната реформа, би следвало да се прилагат последователно с цел трайно и 

устойчиво решаване на проблемите на здравето на нацията. 

В Становището се настоява за въвеждане на електронното здравеопазване, чрез което може 

да се осигури прозрачност на системата, защита от корупция и намаляване на нерегламентираните 

плащания.  

ИСС настоява за пореден път да се преразгледа статутът на болничните заведения и те да 

се превърнат в икономически субекти по специален закон. Предлага се също така прилагане на 

нови иновативни политики към проблемите на общественото здраве, както и в труднодостъпните 

райони на страната да има защитени лечебни заведения, които да се финансират целево. Също 

така, ИСС отчита, че е налице трайна тенденция за рязко и неоправдано увеличаване на размера на 

средствата, които се отделят от бюджета на НЗОК за болнична помощ. ИСС посочва, че е 

необходимо да се направи анализ на състоянието и резултатите от дейността на болничната 

система и да се изработи нова държавна политика за разкриването и оценка на дейността на 

лечебните болнични заведения, обвързана с реалните медицински потребности, с наличието на 

работещи лечебни заведения и с наличния потенциал от медицински специалисти. 

ИСС постави въпроса и за Националната здравна карта и препоръча да се превърне в реален 

механизъм за оценка на здравните ресурси (материални, човешки и финансови). 

Към националната стратегия ИСС препоръча да се разработи план за действие с 

практически стъпки и етапи за изпълнение на стратегическите задачи, като се посочат източниците 

на финансиране, размера на финансовите средства и контрола върху разходването на финансовите 

средства. Също така, ИСС съветва да се разработи нова нормативна уредба за специализация на 

кадрите в здравеопазването, организация и провеждане на продължаващото медицинско обучение, 

като се либерализира процеса на започване на специализация и се повишат изискванията при 

държавните изпити за придобиване на специалност. 

 

9. Становище на тема: „Европейският план за действие за въвеждане на 

Европейския стълб за социалните права“ 

След като разработи и прие становище по Европейския стълб на социалните права (ЕССП) 

през 2018 г., ИСС продължи своята работа по темата като прие становище по „Европейският план 

за действие за въвеждане на Европейския стълб за социалните права“.  
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Становището на ИСС на тема „Европейският план за действие за въвеждане на Европейския 

стълб за социалните права“ е разработено по собствена инициатива и отразява основните 

препоръки на Съвета към българските институции. 

ИСС счита, че при разработването на Национален план на България за ЕССП следва да 

отчетат спецификите и дори някои възможни парадокси, които биха могли да се получат при 

планиране изпълнението на трите общи цели и препоръчва да се планират до 2030 г. постижими и 

амбициозни цели, които да отговарят на националната специфика. В тази връзка ИСС настоява 

българският план за реализиране на ЕССП да се разработва в сътрудничество и с участието на 

социалните партньори и структурите на гражданското общество. 

Разработването на становището бе разпределено на Комисията по социална политика като 

водеща и Комисията по европейски политики и европейски процес, като подкрепяща. За 

докладчици бяха определени Асия Гонева – член на ИСС от II група, и проф. д-р Лалко Дулевски 

– член на ИСС от III група. На пленарна сесия на 20.07.2021 г. ИСС прие акта. 

Планът за действие на Европейската комисия (ЕК) има за цел до 2030 г. най-малко 78% от 

хората на възраст между 20 и 64 години да работят, всяка година най-малко 60% от всички хора в 

трудоспособна възраст да участват в обучение, броят на хората, изложени на риск от бедност или 

социално изключване, да намалее с поне 15 милиона души. 

ИСС оценява значимостта на Плана за действие на ЕК за Европейския стълб за социалните 

права и възможността да се развият три важни области – заетост, умения и социална защита, които 

придобиха нови измерения в следствие на пандемията COVID-19. 

Съветът отбелязва, че документът се фокусира върху ограничен брой цели и счита за 

необходимо в националните планове за ЕССП на държавите членки да има повече конкретика, да 

се работи в сътрудничество със социалните партньори и гражданските организации и съвместно с 

тях да формулират определени национални цели, задачи, критерии за напредък по 20-те принципа 

на ЕССП, както и междинни такива до 2025 г. Това следва да се извърши в съответствие със 

специфичните национални приоритети и ангажименти по Националната програма за реформи, 

Националния план за възстановяване и устойчивост и по линия на Европейския семестър. 

Демографската тенденция за България сочи, че дори спад на заетите от 210 хил. души, 

спрямо предкризисната 2019 г., ще позволи в 2030 г. България да реализира коефициент на заетост 

от 78%, а при запазване броя на заетите от 2020 г. (3014,7 хил.), националната ни цел следва да 

бъде значително по-амбициозна – 80-81%. ИСС счита, че тази особеност следва да бъде отчетена 

при разработването на мерките и политиките в националния план, като отбелязва, че 

същевременно пазарът на труда ще продължи да изпитва остър недостиг на работна сила, което е 

най-рисковият фактор пред ускореното възстановяване и постигането на качествено нов растеж. 

ИСС счита, че мерките и политиките за постигане на целта за подобряване коефициента на заетост 

на населението и намаляване на безработицата в националният план по ЕССП следва да акцентират 
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върху разкриването на нови работни места, с оглед потребностите на пазара, на паралелно 

разработване и прилагане на критерии за оценка качеството  на заетостта. 

ИСС определя втората цел на Европейския план за доста амбициозна и вероятно изпълнима 

на ниво ЕС, включително и двата допълнителни индикатора – най-малко 80% от населението 16-

74 г. с базови дигитални умения и намаляване дела на ранно напускащите училище. ИСС намира, 

че данните по целевия сценарий за ЕС сочат, че при удвояване на досегашния темп на нарастване 

стойността на индикатора, през 2030 г. целта може да бъде реализирана, но за България данните са 

песимистични и е добре да се заложат реални и постижими стойности. 

ИСС приема, че повишаване качеството на образованието, квалификацията и на заетостта 

играят важна роля в битката за намаляване на бедността, но няма автоматизъм в тази зависимост. 

Самият статистически показател, който се залага за равнище на бедност, е в много силна корелация 

с неравномерността в доходите и е ясно, че силната диференциация води до високи нива на 

монетарна бедност и обратно, слабата диференциация – до ниски нива на бедност. При това, тук 

не играе роля равнището на икономическо развитие – в двете групи попадат както силни, така и 

по-слаби икономики. В тази връзка ИСС изразява опасения, че България може да се окаже един 

парадокс и в европейската надпревара да се окаже в челни позиции. Дори при запазване на 

настоящото високо равнище на монетарна бедност – 22,6% чистият ефект от намаляване броя на 

населението към 2030 г. ще бъде намаляване на бедните българи с 93 717 души.  

 

10. Становище на тема: „Принципи и приоритети в новата Национална програма по 

безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 г. в условията на COVID-19“ 

Чрез този документ ИСС предлага своята визия за бъдещите основни приоритети и насоки 

по Национална програма по безопасност и здраве при работа (НПБЗР) 2022 – 2024 г. изпреварващо, 

с цел тя да бъде разгледана в процеса на разработване на програмата. По този начин ИСС откроява 

своя принос чрез конкретни препоръки и предложения за разработването ѝ. В хода на подготовката 

на документа той бе консултиран с членове на междуведомствената работна група за разработване 

на проекта на НПБЗР и представители на МТСП. 

В становището се акцентира върху актуализацията на националната правна рамка с цел 

преодоляване на рисковете за здравословните и безопасни условия на труд и възможностите, 

свързани с екологичния и дигиталния преход. ИСС счита, че е необходимо разработване на 

методика за оценка и управление на риска при „зелените” работни места. В документа се 

подчертава, че дигитализацията на труда води до появата на нови професии и нови форми на 

работа, както и голям брой самостоятелно заети лица. В контекста на новата програма ИСС 

препоръчва приемане на мерки, произтичащи от демографските промени, които да позволят на по-

възрастните работници да продължат професионалната си кариера по безопасен и здравословен 

начин. 
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ИСС подкрепя мерките, свързани с намаляване на стреса на работното място и 

усъвършенстване на нормативната база, касаеща медицинското наблюдение на работниците и 

ранното откриване на заболявания. Съвета счита за необходимо разработването на Стратегия за 

психично здраве, като се вземат предвид междусекторните политики.  

На база разразилата се пандемия от COVID-19, ИСС насочва вниманието към 

необходимостта от повишаване на готовността за потенциални бъдещи здравни кризи. В тази 

връзка  ИСС предлага изготвянето на национален план при бъдещи кризи, който може да бъде 

адаптиран от предприятията, съобразно тяхната дейност, както и да бъде периодично 

актуализиран. 

С цел осъществяване на ефективен мониторинг по изпълнение на дейностите, включени в 

НПБЗР 2022 – 2024 г., ИСС счита за необходимо да бъдат определени индикатори за изпълнение 

на програмата. 

Разработването на становището бе разпределено на Комисия по труд, доходи, жизнено 

равнище и индустриални отношения. За докладчици бяха определени д-р Иван Кокалов - от втора 

група и Мария Минчева - от първа група. 

През периода 25.01.2021 – 31.12.2021 г. бяха проведени 9 пленарни сесии на ИСС, 18 

заседания на постоянните комисии на ИСС и 2 заседания на временна комисия.  

За периода са привлечени 21 външни експерти за оказване на консултативна помощ 

при разработване на проектите на актове и изпълнение на основните функции на ИСС. Също 

така беше извършено проучване и изготвен анализ на основните законодателни досиета, 

включени в работната програма на Европейската комисия за 2022 г., с оглед планиране 

дейността на съвета за 2022 г. 

 

 

III. КОНСУЛТАЦИИ, ДИСКУСИИ И СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И 

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ВЪПРОСИ 

НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ 

1. Консултация със заместник министър-председателя по управление на 

европейските средства, заместник-министри, ръководители и представители на 

управляващите органи по Становището на ИСС на тема: „Споразумението за партньорство 

и програмите към него за периода 2021 – 2027 г.“ 

Икономическият и социален съвет инициира дискусия на основата на приетото на 

Пленарната сесия на съвета Становище на тема „Споразумението за партньорство и програмите 

към него за периода 2021 – 2027 г.“ В дискусията взеха участие заместник министър-председателят 
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по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник-министри, ръководители и 

представители на управляващи органи по програмите и членове на ИСС. 

ИСС настоя за постигане на по-амбициозни цели през следващия програмен период. Акцент 

на срещата беше предложението на ИСС безвъзмездното финансиране да не бъде намалявано за 

сметка на увеличение на обема на финансовите инструменти. Постигнато беше съгласие за 

необходимостта от дебат за въвеждане на ново райониране в България, което да даде възможност 

за по-справедлив достъп до финансиране на Югозападния и на Северозападния район в следващия 

програмен период. ИСС постави въпроса и за добавяне на регионите Сливен, Ямбол и Хасково към 

районите, които имат право на подкрепа по Фонда за справедлив преход. 

 

2. Технически срещи за обсъждане на предложенията за аспекти на Механизъм за 

управление, приложим за Териториалните планове за справедлив преход в България с 

представители на министерството на енергетиката 

Поредица от срещи с екипа на Световната банка бяха организирани за обсъждане на 

Механизма за управление, приложим за Териториалните планове за справедлив преход в България. 

Като отчита значимостта на Териториалните планове за справедлив преход за гражданите и във 

връзка с разработването на становище на тема „Териториални планове за справедлив преход - цели, 

предизвикателства и очакван ефект. Национален инвестиционен план за финансиране от Фонда за 

модернизация.“, ИСС организира и проведе консултативни срещи с участието на членове на 

Съвета, представители на министерството на енергетиката и консултантите по изготвяне на 

Териториалните планове за справедлив преход.  

 

3. Меморандум за сътрудничество между ИСС и УНСС  

ИСС и ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. д-р 

Димитър Димитров подписаха Меморандум за сътрудничество за следващите 3 години. Целта на 

сътрудничеството между двете институции е да се създадат по-широки възможности на студентите 

и докторантите за реализация и кариерно развитие. ИСС и университетът ще организират 

съвместни инициативи като стажове и практики, лекции и дискусии, съвместни проучвания и 

съвместни проекти от общ интерес. 

 

4. Информационни събития, организирани от ИСС 

В началото на годината директорът на дирекция „Централно координационно звено" в 

администрацията на Министерски съвет Иван Иванов бе поканен да предостави пред Пленарната 

сесия на ИСС актуална информация относно националните стратегически документи за 
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програмния перод 2021-2027 г. Той запозна членовете на Съвета с напредъка по подготовката на 

НПВУ, на Споразумението за партньорство, на стратегическите планове и оперативните програми.  

Бе организирано информационно събитие за членовете на Икономическият и социален 

съвет с участието на представители на министерство на образованието и науката и на министерство 

на околната среда и водите за представяне на две европейски програми – Рамковата програма на 

ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и Програмата за околната среда и 

действията по климата „LIFE“. На срещата бяха обсъдени обхвата на действие на двете програми 

и възможности за финансиране на проекти и инициативи. 

 

5. Подкрепа за организацията на малките хора в България.  

Председателят на Икономическия и социален съвет г-жа Зорница Русинова се срещна с 

представители на  Центъра за интеграция на малките хора по случай 25 години от създаването на 

организацията и ги увери, че ИСС ще продължи да защитава и техните интереси и ще организира 

заедно с тях съвместни инициативи. 

 

6. Участие на Европейски форум за социално предприемачество 

ИСС се включи в деветия Европейски форум за социално предприемачество в 

Международния панаир в Пловдив. Негови организатори са Националният съюз на 

трудовопроизводителните кооперации в България и осем национално представителни организации 

за хора с увреждания. В рамките на форума председателят на ИСС модерира първата конференция 

в програмата „Социално предприемачество за устойчиво развитие на Европа“, на която бяха 

представени обстойно европейската и национална политика в различни сектори, свързани със 

социалното предприемачество. С изказване от Брюксел, във форума се включи и комисарят за 

заетостта и социалните права, г-н Никола Шмит. 

 

7. Организирана дискусия на тема #НеНасилие 

Икономическият и социален съвет организира он-лайн дискусия за превенция и борба с 

насилието над жени на тема #НеНасилие. Форумът се осъществи по предложение на женските 

организации, които членуват в Съвета. Открои се спешната необходимост от промяна в 

законодателството, защото насилието има много измерения – не само вкъщи, а и на работното 

място, на улицата. С тази дискусия ИСС поставя добро начало на една постоянна тема в рамките 

на Съвета, която ще обхване и дискриминацията и участието на жените в обществения и социален 

живот. На дискусията, в която се включи и Омбудсмана на Република България, бяха представени 

национално представителни проучвания на социологически агенции за насилието в дома. 
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8. Участие в Кръгла маса по въпросите на недекларираната заетост 

ИСС се включи в обсъжданията на Кръгла маса за представяне и дискутиране на 

предложения за законодателни промени с цел ограничаване на недекларираната заетост, 

организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България. По време на нея бе 

представена от Асоциацията „Методика за превенция на недекларираната заетост“, изработена в 

рамките на проект. Събитието бе открито от члена на ИСС и председател на УС на АИКБ, г-н 

Васил Велев. Участие взеха представители на изпълнителната власт, на Главната инспекция по 

труда и експерти по тематиката. 

Председателят на ИСС приветства провеждането на дискусията и отбеляза, че този проект 

е един от добрите примери за подкрепа от Европейския социален фонд. Тя сподели, че 

законодателните промени и подготвената методика по отношение на недекларираната заетост биха 

били сред интересните теми за работа на ИСС през идната 2022 г. Домакинстване на дискусия от 

страна на Съвета, в по-широк формат, която да задълбочи разглеждането на темата, погледната и 

през призмата на COVID-19, бе предложението, което тя направи и което бе прието положително 

от форума. 

 

9. Участие във виртуална дискусия за нуждите и препоръките в системата на 

професионалното образование и обучение 

Членове на ИСС взеха участие в дискусията, организирана от Център за развитие на 

човешките ресурси и Национален експертен екип по професионалното образование и обучение 

(ПОО). Форумът имаше за цел да представи актуална картина на нуждите в сферата на ПОО от 

институционална гледна точка в краткосрочен и дългосрочен план. В качеството си на докладчик 

по становище на ИСС на тема „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 дигиталните умения“, г-жа Валентина Зартова представи на 

вниманието на участниците основните акценти от становището и направените в него препоръки и 

предложения за реформиране на системата на ПОО. 

 

10. Консултация по проект на становище „Принципи и приоритети в новата 

Национална програма за безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 в условията на COVID-

19“ 

Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения при ИСС 

организира широка консултация по проекта на становище „Принципи и приоритети в новата 

Национална програма за безопасност и здраве при работа  (НПБЗР) 2022 – 2024  в условията на 

COVID-19“. В дискусията участваха председателят и членове на  междуведомствената работна 

група за разработване на проекта на НПБЗР, както и представители на МТСП.  
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Участниците подчертаха последователната дейност на ИСС по проблемите на безопасност 

и здраве при работа и оцениха идеите и предложенията на проекта на становище като навременен 

отговор на изработването на новата НПБЗР. Позитивно бе оценен и новият подход на ИСС за 

изразяване на становища, предхождащ изработването на национални програми и стратегически 

документи. 

Проектът на становището беше допълнен с нови акценти за популяризиране на добрите 

практики сред работодателите за осигуряване на безопасност и здраве при работа, в т.ч. и чрез 

запознаване с приети международни и български стандарти. 

 

11. Отбелязване на 20 години от обнародването на закона за ИСС 

Акцент в годишния събитиен календар бе видеоконферентнaта среща на тема „20 години 

Закон за Икономическия и социален съвет на Република България – равносметка и перспективи“. 

Бе отбелязана 20-годишнината от приемането и обнародването на този закон, който поставя 

началото на диалога с организираното гражданско общество у нас. 

В срещата участваха, освен членовете на ИСС и общественици с принос в създаването на 

закона. Сред тях бяха Иван Нейков – министър на труда и социалната политика (1997 – 2001 г.), 

Светлана Дянкова – председател на Комисията по социална политика в 38-то НС, членовете на 

работната група по подготовка на Закона за ИСС Чавдар Христов, Владимир Бояджиев, Валентина 

Зартова, Емил Мирославов, както и първият председател на ИСС проф. Лалко Дулевски (2003 – 

2020 г.). 

По време на дискусията председателят на ИСС Зорница Русинова заяви, че идеята на 

форума е не само да се върнем 20 години назад и да направим равносметка на свършеното до 

момента, но и да се очертаят перспективите и възможностите за по-силната роля и значимост на 

съвета като консултативен орган. Пламен Димитров, заместник-председател на ИСС, припомни 

историята и пътя на създаването на закона. Той ясно очерта разликите между  гражданския и 

социалния диалог, които според него трябва да работят съвместно и независимо един от друг. Иван 

Нейков, един от създателите на закона, заяви, че преди 20 години никак не е било лесно да бъдат 

убедени изпълнителната и законодателна власт в необходимостта от създаването на ИСС. Той 

определи сегашния момент като крайно подходящ, предвид новия парламент, за да бъде засилена 

ролята на ИСС, една от които той определи като „просветителска“. Поздравителен адрес към 

участниците във форума изпрати председателят на 45-тото Народно Събрание г-жа Ива Митева. 

В дискусията за равносметката и перспективите за ИСС всички се обединиха около 

заключението, че законът и практическото му приложение е дал възможност ИСС да се утвърди 

като орган, който изразява волята на организираното гражданско общество. За изминалите години 

ИСС е приел 130 акта – становища, резолюции и анализи, с които е изпълнявал функциите си на 
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консултативен орган, подчерта председателят на ИСС Зорница Русинова. Тя отбеляза също така, 

че законът е създал модерна европейска институция, която вече е добре позната и извън страната. 

Законът е добре работещ, устойчив, но трябва да се потърси по-добър баланс между 

възлагането на теми за изразяване на позиции от страна на ИСС и възприемането на тези позиции 

от страна на институциите на държавната власт, констатираха членовете на Съвета. Да се повиши 

ролята на ИСС в процеса на вземане на управленски решения означава да се  повиши нивото и 

качеството на демократизацията на обществото, заключиха участниците в дискусията. 

Председателят на ИСС връчи благодарствени грамоти за принос за създаване и прилагане 

на Закона за ИСС на Иван Нейков, Пламен Димитров, Светлана Дянкова, Лазар Лазаров, Лалко 

Дулевски, Константин Тренчев, Владимир Бояджиев, Чавдар Христов, Емил Мирославов, 

Валентина Зартова, Румяна Георгиева, Димитър Манолов и Александър Загоров. 

 

12. ИСС организира младежки форум под наслов #БъдиЕвропа, посветен на 

популяризирането на Конференцията за бъдещето на Европа сред младите хора в България.  

Във форума взе участие Европейският комисар по иновациите, научните изследвания, 

културата, образованието и младежта г-жа Мария Габриел. Целта на форума бе да се обсъдят 

новите предизвикателства в условията на COVID-19, като за това се обърне внимание на уменията, 

дигитализацията, професиите на бъдещето, дезинформацията и медийната грамотност, иновациите 

и предприемачеството. Освен това, форумът бе насочен и към оформяне на конкретни 

предложения и препоръки за бъдещото развитие на Европа. В дебата се включиха представители 

на синдикалните и работодателски организации, водещи университети, младежки организации и 

сдружения, млади учени и предприемачи, членове на ИСС, журналисти и др. Изводите и 

препоръките на форума бяха изпратени към откритата платформа на Конференцията за бъдещето 

на Европа.  

Форумът се проведе на 22.10.2021 г. в София в хибридна форма. С провеждането на това 

събитие, ИСС се включи активно в започналия в цяла Европа открит, приобщаващ и прозрачен 

дебат с гражданите по ключови приоритети и предизвикателства, които формират общото бъдеще 

на Съюза. 

Чрез своята дейност, ИСС доказва, че ефективен граждански диалог е възможен само на 

базата на равнопоставеност, консенсус и взаимно зачитане на интересите и вярва, че динамично 

гражданско общество без участието на младежта е трудно постижимо. Именно затова Съветът пое 

инициативата да стане част от Конференцията за бъдещето на Европа чрез гласа на младите хора. 

COVID-19 промени образованието и пазара на труда, създаде нова реалност в социалните 

мрежи, ускори дигитализацията и Икономическият и социален съвет се обръща към младите, за да 

обсъди предизвикателствата на сегашните ученици и студенти, на младежите, които поставят 

начало на кариерата си. ИСС поиска да чуе гласа на младите и на техните организации, които да 
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изложат своята гледна точка и да предложат част от решенията на проблемите, пред които е 

изправено тяхното поколение. 

Във форума взеха участие и тримата заместник-председатели на ИСС: Васил Велев от Група 

1 – работодателски организации, Пламен Димитров от група 2 – синдикални организации, Богомил 

Николов от Група 3 – граждански сектор, членовете на Съвета Ивелин Желязков от АИКБ, 

Любослав Костов от КНСБ, Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“, Офелия Кънева като представител 

на независимите учени. Модератори на различните панели бяха Карина Ангелиева – съветник на 

министъра на образованието и науката, Кирил Вълчев - генерален директор на БТА, Дарин 

Маджаров - създател на „Уча.се“.  

Част от участниците бяха в зала 8 на Националния дворец на културата, откъдето събитието 

се излъчваше в електронна платформа, с възможност за включване в дебата с предложения, 

коментари и въпроси по темите. Над 200 души проследиха форума дистанционно. Включиха се 

множество ученици и студенти, младежки организации и сдружения, млади учени и предприемачи 

от цялата страна. Събитието бе излъчвано на живо и в информационните интернет канали на БТА, 

на вестник „24 часа“, както и в ЮТуб. 

Реализира се целта на форума за среща на опита с младостта и за възможност тези, които 

вземат решения да чуят от младите хора техните предложения и идеи за тези решения, от които ще 

зависи общото ни бъдеще. Основните изводи на форума #БъдиЕвропа са именно сплав от 

различните мнения, приоритети и позиции на българи от цялата страна, на различна възраст и с 

разнородни занимания, които се преплетоха около няколко основни тези и препоръки, с които 

настоящето и бъдещето и на страната ни, и на Европа, ще бъдат по-добри. Европа се нуждае от 

визията, ангажираността и участието на младите, за да изгради по-добро бъдеще за всички. 

Важността на образованието бе това, около което се обединиха всички. Формалното 

образование, допълнено с неформалното такова, се изтъкнаха като решаващ фактор за успех. 

Новаторството, е това, което придава добавената стойност на нещата, но специален акцент бе 

поставен около важността на математиката като една от най-важните специалности, която дава и 

винаги ще дава огромни възможности за реализация. Споделено бе мнението, че по отношение на 

дигиталните умения страната ни изостава и са нужни мерки и подкрепа за преодоляване на този 

факт, за да може да сме конкурентноспособни и развиващи се.  

Професиите на бъдещето ще изискват множество и разнообразни нови умения, гъвкавост, 

но биха били непълноценни, ако се изгубят уменията като комуникация, екипност, познания за 

собствената история и език. Подкрепа и даване на шансове е нужно при навлизането на младия 

човек на пазара на труда, при намирането на първата му работа, при мотивирането му да се впусне 

в реализиране на собствена идея, защото мрачните сценарии за инфлация, безработица, 

демографска криза, политическа нестабилност им пречат и го обезкуражават. Ролята на вече 

реализиралите се и опитните е добрият пример, които ако се сподели адекватно, може да мотивира 

и вдъхновява. 
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Форумът се застъпи за тезата, че дезинформацията и манипулациите са един от бичовете на 

днешното време и че младите са едни от най-потърпевшите от тези негативни явления. Само 

добрата дигиталната грамотност не е достатъчна срещу манипулациите и според форума най-

силното оръжие срещу дезинформацията е всъщност информацията и истинските новини. 

По темата за дигитализацията и предприемачеството панелът се обедини около идеята за 

създаване на достъпна своеобразна „банка от кадри“, където младите учени да комуникират 

помежду си. Стигна се до извод, че дигитализацията създава много възможности, но и рискове, 

защото е средство, което позволява всеки да се присъедини към различни събития, да придобие 

гъвкавост и адаптивност, но и да загуби живата връзка, да изпадне в изолация и да страда от 

липсата на екипност. Дебатът се обедини около мнението, че е много важно интернет източниците 

да се използват за трупане на знания, за споделяне на добър опит, за обогатяване на общата 

култура, а не само за безцелно „сърфиране“ в социалните мрежи. Сподели се едно важно 

предизвикателство пред младия предприемач – не само умението да се създаде нов и търсен 

продукт, но и способността реализираните печалби да могат да се управляват правилно и 

рационално. 

Обобщено, посланията на младите, взели участие във форума, бяха свързани с голямото им 

желание да се реализират в България, с убеденост, че те са не само бъдещето, но и настоящето. За 

да се случи това е нужна непрестанна подкрепа, целенасочено информиране, качествено обучение 

и създаване на реални възможности пред младите хора за добиване на нужните знания и 

изграждане на адекватните на новото време умения за последваща успешна реализация. 

 

IV.  СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И 

СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДРУГИ СРОДНИ НАЦИОНАЛНИ И 

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ 

СРЕЩИ, КОНФЕРЕНЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

През 2021 г. ИСС взе участие в редица международни срещи, конференции и събития по 

линии на сътрудничеството с ЕИСК, европейските институции, МАИСССИ, ЕВРОМЕД и други 

сродни национални или международни форуми и организации. Въпреки пандемичната обстановка, 

Съветът се доказа сред множеството чуждестранни сродни институции като отговорна 

институция, чийто фокус е гражданският диалог и е един от малкото примери за независим и 

работещ икономически и социален съвет. Важен аспект от дейността на ИСС през отчетния период 

е активизиране на международната дейност и сътрудничество, като усилията бяха фокусирани в 

няколко направления: 

• засилване на комуникацията и координацията с ЕИСК, МАИСССИ, ЕВРОМЕД и други 

сродни национални или международни организации, представляващи ОГО; 
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• организиране на международни събития по приоритетни за ИСС теми от европейския 

дневен ред с участие на международни партньори, включително и с участието на 

представители на ЕК;  

• участие на представители на ИСС в международни форуми и повишаване на авторитета 

на Съвета пред международни партньори. 

В изпълнение на поставените цели, през периода 25.01.2021 – 31.12.2021 г. бяха 

организирани и проведени следните дейности:  

1. В първата Пленарна сесия на ИСС за 2021г. бяха поканени и взеха участие еврокомисаря 

по „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“ Мария Габриел и 

еврокомисаря по „Работни места и социални права“ Никола Шмит. Те откроиха ролята на 

„гражданския парламент“ в осъществяване на целите на ЕС. Мария Габриел подчерта 

необходимостта от сътрудничество на всички европейски граждани и институции за изграждане 

на справедливо бъдеще, за справедлив преход към зелена икономика и бърза дигитализация. 

Никола Шмит наблегна на ролята на гражданския диалог в процеса на възстановяване на работните 

места след COVID-19 кризата, за създаване на нови качествени работни места и специално за 

разширяване на възможностите на младежката заетост чрез програмите на ЕС. Председателят на 

ИСС Зорница Русинова обърна внимание, че пред България има икономически и социални 

предизвикателства, но Съветът ще даде своя принос на национално и на европейско ниво за 

възстановяване на икономиката, на работните места, на доходите на хората. 

2. Бе проведена среща с председателя на Европейския икономически и социален комитет 

Криста Швенг. В онлайн срещата участваха председателя и заместник-председателя на ИСС, 

Зорница Русинова и Пламен Димитров, както и Димитър Манолов – член на ИСС и на Бюрото на 

ЕИСК. Обсъдени бяха три приоритета, по които българският ИСС и ЕИСК могат да работят в 

сътрудничество – новата структура на Европейския семестър, Плана за приложение на 

Европейския стълб на социалните права и обмяна на добри практики, и по-специално в областта 

на комуникацията с други институции.  

3. ИСС проведе консултация със заместник-генералния директор на Генерална дирекция 

„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ 345 на Европейската комисия Андриана 

Сукова във връзка с приетия през месец март Европейски план за действие на Европейския стълб 

на социалните права (ЕССП). В своята презентация г-жа Сукова подчерта не само силната 

подкрепа за плана от страна на европейските граждани, но и много силния политически 

ангажимент от страна на европейските институции като Европейския парламент, Европейския 

съвет и ЕК. За ИСС темата за ЕССП е приоритетна за целия мандат, като през 2021 г. бе прието 

становище именно по Европейския план за действие за въвеждане на ЕССП.  

4. Проведе се двустранна среща между председателя на ИСС и Фабрицио Дзарконе, 

постоянен представител на СБ за България, Чешката република и Словакия, Европа и Централна 
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Азия с цел да се намерят общи идеи за съвместни инициативи между Световната банка и Съвета, 

за да се постигне много по-добър ефект в полза на хората в България. 

Зорница Русинова акцентира върху необходимостта от засилване на диалога между 

гражданското общество, от една страна, в лицето на ИСС и парламента, правителството и 

президентството, от друга. Тя изтъкна експертният потенциал на ИСС, който би могъл да има още 

по-силно, непосредствено и в по-дълъг хоризонт влияние в процеса на икономическото и 

социалното възстановяване на България. Като основни сфери в дейността на ИСС в следващия 

период председателят на ИСС посочи дигитализацията на икономиката, работата с младите хора, 

осъществяване на „зеления пакет“ за България, силното представяне на държавата ни в процеса на 

присъединяване към Еврозоната. 

Председателят на ИСС предложи на Световната банка общи инициативи за дискусии по 

основни икономически и социални въпроси и подчерта, че ИСС, като платформа за диалог между 

граждански организации, ще разшири измеренията на резултатите от дейността на двете 

институции. Постоянният представител на СБ Фабрицио Дзарконе от своя страна определи 

инициативата на ИСС като много навременна и необходима и за дейността на банката в България. 

Подкрепата на ИСС е фундаментална за нас, каза той, защото ще ни обогати с много нови идеи за 

решения, които СБ предлага на правителството. Той сподели още, че СБ води диалог на високо 

ниво с правителствата, но те имат нужда да детайлизират своите предложения и експертността на 

ИСС може да помогне точно в това експертно познаване на ситуацията в страната. Ф. Дзарконе 

подчерта, че Световната банка оценява много положително диалога с гражданското общество и 

очаква в бъдеще консултациите с ИСС да бъдат механизъм за оформяне на решения отдолу нагоре, 

от хората към управляващите. 

5. През изминалия период се проведоха срещи с бившия представител на УНИЦЕФ за 

България г-жа Джейн Муита и след това, с настоящия – г-жа Кристина де Бройн. В разговорите за 

поставиха теми за бъдещо сътрудничество, като се подчерта, че Съветът има определен интерес 

към темата за децата, за тяхното развитие и за гарантирането на добри условия на живот и 

образование, защото за да има прогрес в обществото, трябва да се работи в интерес на децата и на 

младите хора. 

6. На Пленарна сесия на ИСС през месец май председателят на Европейския 

икономически и социален комитет (ЕИСК) г-жа Криста Швенг направи обръщение към 

българските членове, с което изтъкна предизвикателствата, които стоят пред Съвета и ЕИСК, като 

възстановяване на икономиката след COVID-19 кризата и засилване ролята на гражданското 

общество в подготовката на Европа и държавите за бъдещето. Членовете на ИСС заявиха, че 

Съветът ще бъде активен участник в Конференцията за бъдещето на Европа не само чрез своите 

актове, но и с инициативи за широк диалог с гражданите. Те определиха платформата на 

Конференцията за бъдещето на Европа, като уникална възможност за ефективно участие на 

гражданите при формиране на европейските политики. 
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7. ИСС взе участие в проучване относно равенството между половете и социално-

икономическите последици от кризата с COVID-19, възложител на който бе Европейският 

институт за равенство между половете (EIGE). Общата цел на проучването бе да се предостави 

общоевропейска перспектива за многостранното въздействие на пандемията, предизвикана от 

COVID-19, върху жените и мъжете от социално-икономическа гледна точка, като същевременно 

се обърне специално внимание на баланса между професионалния и личния живот.  

8. Българският ИСС бе включен в проект на ЕИСК на тема „Устойчиво възстановяване 

след COVID-19“, целта на който бе да оцени до каква степен плановете за възстановяване и 

устойчивост включват принципи за екологично и социално устойчиво развитие и да представи 

примери и добри практики от избрани държави членки, включително относно ролята на 

граждански организации в тези планове.  

9. По покана на УНИЦЕФ председателят на ИСС взе участие в уебинар на тема 

„Прекратяване на институционализацията и укрепване на семейни и общностни грижи за деца в 

Европа и извън нея”. В него участваха Арон Гринберг – регионален съветник на УНИЦЕФ за 

Европа и Централна Азия, представители на ЕК, на Европейска фондация за подобряване на 

условията на живот и труд (Eurofound), на академичните среди, специалисти по детските права и 

защита, и др. Основен акцент в изказването на г-жа Русинова бе, че е необходим ясен фокус на 

политиките към осигуряване на достоен живот за всяко дете, качество на образованието и реален 

достъп до съвременни интегрирани социално-здравни услуги. 

10. Представители на ИСС се включиха в онлайн конференция „Европа на гражданите: 

Конференцията за бъдещето на Европа“. Предвид актуалността на темата участие взеха политици, 

изследователи, експерти и представители на младежките организации, и др. В исторически план 

за пръв път трите европейски институции – Европейски парламент, Съвет и ЕК участват заедно в 

подобна инициатива по приобщаваща демокрация.  

11. Дейността на ИСС бе отразена и от платформата за сътрудничество на икономически 

и социални съвети на ЕС (Ceslink), както и от Международната асоциация на икономическите и 

социални съвети и сродни институции (МАИСССИ), като по този начин ИСС не само 

популяризира дейността си, но и достигна до една по-голяма група от икономически и социални 

съвети, както и до по-широка международна аудитория. 

12. Бе проведена неформална среща с посланика на Кралство Испания, на която 

председателят на ИСС обсъди възможностите за сътрудничество между испанския и българския 

орган, представител на организираното гражданско общество. 

13.  ИСС участва в третото издание на „Врана икономически форум 2021: Реформи в 

подкрепа на Зелената сделка”, което се организира от Европейския либерален форум в 

сътрудничество с Либералния институт за политически анализи (ЛИПА). Целта на конференцията 

бе да се обсъдят либералните подходи към зелената трансформация на европейската икономика. 

Участниците дискутираха предизвикателствата и възможностите, които Зелената сделка носи за 
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всички сектори на икономиката, тъй като общественото отношение към зелените политики не е 

еднакво във всички държави-членки на ЕС. Във форума участваха лектори от пет европейски 

държави, сред които представители на Института за политика и общество в Чехия, на българо-

испанската търговска камара, на СУ „Св. Климент Охридски“, Българска академия на науките, 

Атлантическия клуб в България, университета Херцлия в Тел Авив, на младите либерални зелени 

от Швейцария и др.  

14.  Представители на ИСС се включиха в 4-ти Форум на кметовете, ангажирани за 

справедлив енергиен преход, насочен към темата за „Новият енергиен микс: Установяване на 

диалог в прехода и прилагане на политиките за въглеродна неутралност“. Основна цел на 

двудневния форум бе да се оформи споделена визия за въглищните региони на Европейския съюз 

в преход за по-нататъшното им устойчиво развитие, като се постави акцент върху чистите 

технологии и индустрии. Участие взеха изпълнителния заместник-председател на ЕК Франс 

Тимерманс, заместник генералния директор на Генерална дирекция „Бюджет“ към ЕК, 

вицепрезидента на ЕИБ, представители на Световния фонд за природата (WWF) за България, на 

Европейския цифров иновационен хъб DIVA - Франция, на постоянното представителство на 

България в ЕС, на университети, на технически институти, на МОН, на бизнеса, областни 

управители, мениджъри на проекти, политически съветници, неправителствен сектор и др. 

Участието на българския ИСС бе важно, тъй като през тази година бе прието становище по темата 

за енергийните системи и енергийното развитие.  

15. По покана на МАИСССИ представители на българския ИСС участваха в Генералната 

асамблея на асоциацията. Основните точки от дневния ред бяха свързани с предаването на 

председателството за следващите 2 години на нов председател и избор на главен секретар на 

асоциацията. Председателството за следващия период 2021 – 2023 бе връчено на Гражданската 

палата на Руската федерация. Новият председател представи своята визия за развитие на 

МАИСССИ и водещата тема за мандата: „Да живеем в онлайн епоха: предстоящи 

предизвикателства и желания за решения“. През следващите години акцент ще бъдат и теми като 

дигиталните неравенства, демокрацията и публичните институции, онлайн образованието, 

дигитализацията и пандемията, етични проблеми на интеграцията на дигиталните технологии, 

киберпрестъпност и екстремизъм в интернет и др. На събитието участваха над 76 представители 

на делегации и на икономически и социални съвети и сродни организации от цял свят.  

16. Представители на ИСС участваха в семинар „Свързан ЕС“ (За каква Европа си мечтаете? 

Гражданското общество и Конференцията за бъдещето на Европа), организиран от ЕИСК. На 

форума бе представена както дейността на ИСС за промотиране на Конференцията за бъдещето на 

Европа, и по-специално младежкия форум #БъдиЕвропа, така и планираната цялостна кампания 

до края на 2022 г. В семинара от страна на ЕИСК се включиха председателят, заместник-

председателят по комуникацията, председателите на трите основни групи, както и председателят 

на ИСС на Португалия, народни представители от португалския парламент, представители на 

Eurofound, на ЕП, преподаватели, журналисти, политически кореспонденти и др. 
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17. Бе проведена среща с г-н Йоан Терио, аташе за институционално сътрудничество в 

Посолството на Франция в България, с цел обсъждане на възможности за развиване на съвместни 

инициативи, които да засилят дейността на Икономическия и социален съвет в България. 

18. По покана на ЕИСК представители на ИСС участваха в традиционната Годишна среща 

на председателите и главните секретари на националните Икономически и социални съвети на ЕС 

и ЕИСК, която фокусира вниманието върху демокрацията на участието и нейната роля за 

превръщането на ЕС в устойчив и готов за бъдещето Съюз. На форума българският ИСС представи 

своите Стратегически приоритети за периода 2021 – 2025 г., като открои ролята си във 

формирането на държавната политика, особено по отношение на НПВУ. Също така, ИСС сподели 

и резултатите от проведения младежки форум #БъдиЕвропа, който се проведе в рамките на 

Конференцията за бъдещето на Европа. Успоредно с официалната програма бяха проведени и 

редица двустранни срещи с представители от Франция, Гърция, Полша, Румъния, Испания, 

Люксембург и др. На европейския форум бяха одобрени и заключения, с които се подчертава 

ключовата роля на социалните партньори и организациите на гражданското общество в бъдещото 

възстановяване на Европа. ИСС подкрепи френската инициатива за съвместен проект с 

европейските Икономически и социални съвети по линия на програмата Еразъм+ с фокус върху 

младите хора и обмен на опит между европейските колеги. 

19. На двустранна среща с председателя на Икономически, социален и екологичен съвет на 

Франция (ИСЕС) г-н Тиери Бедо, председателят на ИСС, обсъди възможността да се развие и 

укрепи двустранното сътрудничество между българския и френския Съвет. Обсъдиха се 

стратегическите приоритети на ИСС на национално ниво и приоритетите на предстоящото 

Френско председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2022 г. В този смисъл се 

предложи провеждане на дискусия в София с участието на представители от ИСЕС с основни теми 

Зелената сделка, климата, участието на организираното гражданско общество, ролята на младите 

хора и възстановителния процес на икономиката след пандемията. 

20. Представители на ИСС участваха в среща на високо равнище на ЕВРОМЕД на 

икономическите и социални съвети и сродни организации на тема „COVID-19: Ролята на 

гражданското общество за възстановяването и устойчивостта на Евро-средиземноморския 

регион“. Събитието обедини на едно място над 120 участники от широк кръг икономически и 

социални съвети, сродни организации, представители на работодателите, на синдикатите, на НПО 

от различни държави, които са членове на Съюза за Средиземноморието. Заключенията от 

дебатите допринесоха за окончателен доклад на ЕИСК по темата, който отрази общата работа на 

делегациите и бе изпратен до заинтересованите страни. За българския ИСС участието в този форум 

бе от важно значение за координиране на дейността по важни теми, по които Съвета има приети 

актове като възможните пътища за възстановяване от COVID-19 пандемията и мерките за 

смекчаване на социалното и икономическото ѝ въздействие.  
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21. Икономически и социален съвет със съдействието на Групата по Европейски семестър 

подложиха на дебат участието на организираното гражданско общество в разработването и 

изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост.  

Домакин на Кръглата маса беше КНСБ. По време на дискусията г-жа Зорница Русинова, 

председател на Икономическия и социален съвет, подчерта, че ИСС не е традиционен комитет за 

наблюдение, но гражданският мониторинг е консенсусно мнение на трите групи, които 

съставляват съвета. Заместник-председателите на ИСС отбелязаха важността на темата и 

сериозната роля на организираното гражданско общество във взимането на подобни решения. 

Посочи се, че е необходима зелена и дигитална трансформация, нови технически решения, както 

и създаване на работни места с добавена стойност. В Кръглата маса участваха още заместник-

министри и представители на министерствата на образованието и науката, енергетиката, 

финансите, икономиката, труда и социалната политика, ректори на университети и други. 

22. Секретариатът на ИСС регулярно изпраща на членовете информационния бюлетин на 

ЕИСК, както и информация за събития и проучвания на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР), която е пряко свързана с дейността на Съвета. 

23. Икономическият и социален съвет беше одобрен за конкретен бенефициент по 

процедура BG05SFOP001-2.026 „Организационно развитие на ИСС и засилване ролята на 

организираното гражданско общество” на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). 

Проектното предложение „Партньори в управлението“ беше изпратено в срока, определен със 

заповед от ръководителя на Управляващия орган на ОПДУ. Чрез проектното предложение се  

очаква да се модернизира и обезпечи технически работата на ИСС с осигуряване на техника за 

дистанционни и хибридни заседания, преносими компютри за членовете и уеб-базирана 

платформа. Проектното предложение е изготвено и внесено от администрацията на Съвета за 

разглеждане и оценка. Най-обща информация за участието на ИСС с проектно предложение е 

представена на председателския съвет. Към датата на подаване на предложението неговата 

проектна идея, дейности, цели и стойност не са внесени за обсъждане в пленарна сесия и няма 

нейно решение за тяхното одобряване. 

 

V.  ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ В МЕДИИТЕ 

Присъствието на Икономическия и социален съвет в публичното пространство през 2021 г. 

може да бъде определено като наситено и интензивно. Дейността на Съвета предизвика сериозен 

интерес от страна на медиите – както на електронните, така и на печатните и онлайн издания.  

Актуални за обществото теми, обект на приетите от Съвета становища и резолюции, 

намериха място в пресата и онлайн медиите. „Европейският план за действие за въвеждане на 

Европейския стълб за социалните права“, младежката заетост и Националната програма по 

безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 г. в условията на COVID-19  бяха отразени не само 
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като дописки и текстове, но и като обширни интервюта по БНР, БНТ, БГ он Еър, ТВ Европа, Дарик 

Радио. Чуха се мненията както на председателя на ИСС, така и на членове на Съвета, взели активно 

участие в подготовката на документите.  

Специално внимание заслужават и форумите, които ИСС организира по наболели за 

обществото въпроси като домашното насилие и насилието на работното място, бъдещето на 

младите хора в Европа и тяхното кариерно развитие, промяната и тенденциите на пазара на труда 

в условията на COVID-19 и перспективите и предизвикателствата пред бизнеса. Посланията на 

тези форуми получиха широк обществен отзвук благодарение на активното участие на заместник-

председателите на ИСС и на всички членове. Тук е важно да се отбележат и медийните 

партньорства, сключени с БТА и вестник „24 часа“. 

Обект на медиен интерес в този период бяха и международните контакти и разговори, които 

Съвета осъществи със сходни по дейност организации. Проведената в Париж годишна среща на 

европейските съвети беше широко отразена в публичното пространство.  

ИСС осъществи и сътрудничество с редица младежки организации и висши училища в 

София и страната. Това допринесе за още по-широко популяризиране на дейността на гражданския 

парламент. Студенти от Нов Български университет, УНСС, Варненски университет, Технически 

университет, СУ „Св. Климент Охридски“, Висше училище по телекомуникации и пощи, 

иновативни училища. участваха в събития, организирани от Съвета, включително в интерактивни 

анкети и поместваха информация по темите и на университетските сайтове. Плановете са този 

взаимен обмен да продължи.  

Външните говорители, които ИСС привлече за участие в дискусиите, също допринесоха за 

по-всеобхватното разпространение на информацията, обект на обсъждане. Еврокомисарят Мария 

Габриел, министри и заместник-министри, предствители на законодателната власт, омбудсманът, 

ръководители на социологически агенции са само част от значимите личности, които припознаха 

ИСС като активна част от организираното гражданско общество. 

И през този период ИСС активно обновява своята онлайн платформа и в същото време 

стартира и разработването на нови комуникационни канали в социалните мрежи, за да отговори 

адекватно на съвременните изисквания. Тези канали ще се развиват и през 2022 г. За периода 

публикациите, интервютата и участията са над 60, подготвените и разпространени съобщения към 

медиите са повече от 30, а текстовете за социалните мрежи са изцяло съобразени с интензитета на 

информационния поток, свързан с дейността на Съвета. Дописки бяха публикувани в „Офнюз“, 

„Труд“, БГНЕС, dir.bg, „Актуално“, „Дарик нюз“,  „Новини.бг“, „Монитор“, Flashnews.bg, в 

регионални и специализирани издания. 

Благодарение на активната комуникация и на медийните партньорства, осъществени от 

Съвета, посланията, акцентите и тезите от пленарните сесии и организираните събития достигат 

до максимално широка аудитория. 
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VI. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АКТОВЕ НА ИСС, ПРИЕТИ ПРЕЗ 

2021 г. 

През отчетния период Икономическият и социален съвет на Република България беше 

изправен пред различни предизвикателства. В такава среда на динамично икономическо и 

социално развитие на страната, стремежът на Съвета бе в своите актове да представи 

последователно и в максимално реалистична степен позицията на организираното гражданско 

общество по общественозначими въпроси, като на база на идентифицираните проблеми да отправя 

прагматични и адекватни препоръки към изпълнителната и законодателната власт. 

През годината Съветът насочи усилия да бъде ефективен и компетентен партньор на 

институциите и да подпомогне държавното управление в ситуяция на кризи. Постигнатите 

резултати от приетите през 2021 г. актове са констатация за целенасоченост на дейността на 

Съвета, за високия му потенциал за активно участие в социално-икономическото развитие на 

България, както и за значението на ИСС в процеса на повишаване ролята на организираното 

гражданско общество в управлението на държавата.  

 

➢ Становище на тема: „Икономическите последици от разпространението на 

COVID-19 в България и мерки за преодоляването им“ 

В състояние на тежка здравна, икономическа и политическа криза, при отсъствие на 

Парламент и редовно правителство, ИСС изигра важна роля в процеса на обсъждане и вземане на 

ключови за бизнеса и населението въпроси, свързани с подкрепата на държавата в отговор на 

пандемията от COVID-19.  

В свое становище на тема „Икономическите последици от разпространението на 

COVID-19 в България и мерки за преодоляването им“, ИСС направи задълбочен анализ на 

прилаганите до момента инструменти и идентифицира дефицити във формата и обхвата на 

предоставената от държавата подкрепа, както за бизнеса, така и за гражданите. Ключови 

предложения на Съвета бяха отразени в разработените в рамките на годината политики и 

инструменти за възстановяване на българската икономика и общество от COVID кризата: 

• ИСС настоя при разработване на нови мерки, специално внимание да бъде насочено към 

социалната икономика и доставчиците на социални услуги, независимо от правната им 

форма, които в условия на сериозна здравна криза бяха на първа линия, наравно със 

здравните работници и нямаха никакви средства за осигуряване на мерките за защита. В 

представения последен вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост 

ще бъде реализиран проект за изграждане на дигитална платформа (мрежа) на субектите 

на провежданата политика в областта на социалната и солидарна икономика.  
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• В Стратегията по заетостта на Република България 2021–2030 г., приета от 

Министерския съвет с РМС № 515 от 15 юли 2021 г., са заложени дейности за 

насърчаване създаването на работни места в малките и средните фирми, социалната 

икономика, икономиката за опазване на околната среда и справяне с екологичните 

проблеми. 

• В становището ИСС изразява позиция, че е необходимо да се въведе мярка за подкрепа 

на фиксираните разходи на предприятията в рамките на определеното от Европейската 

комисия (при спад на приходите от продажби с над 30 на сто – до 90% за малките и до 

70% за големите и средни предприятия). През месец юли 2021 г. са приети новите 

параметри на мярката „60/40“, която предвижда компенсация за бизнеса според спада в 

оборота на фирмите. Като за база се взема оборотът от 2019 година.  

- При спад на оборота 30% интензитетът на подкрепа е 50% върху осигурителния 

доход, върху който са осигурени съответните работници и служители, и съответно 

50% от осигурителните вноски за работодател.  

- При спад с 40% спрямо съответния месец на 2019 г. са получени компенсации за 

заплати и осигуровки от 60%.  

• В становището ИСС смята за уместно и насърчава създаването на специални мерки, като 

подкрепа за процеса на преодоляване на кризата за всички микро-, малки, средни 

предприятия. Министерство на икокномиката по линия на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014–2022 предприе антикризисни 

икономически мерки с цел преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-

19 върху българската икономика: 

- BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“, като са изплатени средства 

в размер на 191 527 800 лв. по 23 578 бр. договора; 

- BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за 

преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема 

за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС)“. В изпълнение на сключения административен договор 

МТИТС обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, 

извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“, като са изплатени 29,1  млн. лв към всички одобрени 580 

заявления в подкрепа на микро-, малки и средни предприятия, извършващи автобусни 

превози;  

- BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на 

икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане 



Икономически и социален съвет 

 

36 
 

от Министерството на туризма (МТ)“, като са изплатени 10 млн. лв. в подкрепа на 720 

предприятия, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност;  

- BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от 

временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от 

Национална агенция за приходите (НАП)“ - В изпълнение на сключения 

административен договор НАП обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.095 

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 

противоепидемични мерки”, по която подадените заявления бяха 8 184 бр. и 

изплатените средства възлизат на около 120 млн. лв. към над 6 850 фирми по първите 

две фази, а по трета фаза са изплатени 13,5 млн. лв. към 2 474 бр.  фирми 

/BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от 

временните противоепидемични мерки II“ НАП (III Фаза), свързана с удължаване 

подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени 

дейности или обекти за периодите от 22 март 2021 г. до 30  април 2021 г./; 

- Като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа 

за туристическия сектор е увеличен с 1 млн. лева първоначално одобреният бюджет 

по процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на 

Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в 

областта на туризма”. В резултат от това бюджетът по процедурата е увеличен на 11  

млн. лева. 

 

➢ Резолюция за мерки в подкрепа на икономическото възстановяване на 

предприятията и на заетостта  

Своевременно, като констатира изтичането на срока на действие на редица мерки, въведени 

със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г. за преодоляване на последиците от пандемията, ИСС излезе 

с Резолюция, с която призова  правителството да продължи да прилага мерките за подкрепа, които 

вече са доказали своята ефективност, както и да приложи нови, предложени от ИСС на база на 

„научените уроци“ и „добрия опит“ на другите европейски държави.  

Препоръките и мерките, включени в резолюцията, бяха активно комуникирани с 

представителите на изпълнителната власт. Членове на Съвета участваха в редица публични 

дискусии по темата, на които отстояваха позициите на ИСС. В резултат голяма част от 

предложените от Съвета мерки бяха подкрепени от правителството:  

• Продължи целева подкрепа по мярката „60 на 40“ с изплатени средства над 1 654,0 млн. 

лв. до края на 2021 г. Четирите сектора с най-голям дял от изплатените средства са 

преработваща промишленост (41,6%), хотелиерство и ресторантьорство (14,6%), 

търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10,5%), транспорт, складиране и пощи 
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(9,5%). В тези сектори са концентрирани близо 82% от всички запазени работни места и 

близо 70% от работодателите, участвали поне един месец в мярката. Най-голям дял от 

сумата са получили предприятията с 250 и повече осигурени лица. Това са 

работодателите, получили подкрепа за запазване на най-голям брой работни места 

(36,5%). Предприятията с до 9 осигурени лица през месеца на участие в мярката 

съставляват 56,6% от всички участвали поне един месец в мярката работодатели.  

• Продължи целевата подкрепа по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на 

пандемията от COVID-19“ с изплатени средства за 2021 г. в размер на 52,3 млн. лв. за 

сметка на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014 – 2020 

на работодатели и самоосигуряващи се лица, по реда на РМС № 429/2020 г. За 2021 г. са 

обхванати 42 250 лица, чрез 2 942 работодатели. 

• Продължи целева подкрепа по проект „Запази ме“ с изплатените средства за 2021 г. в 

размер на 71 млн. лв. за сметка на ОП РЧР 2014 – 2020 и запазени работни места на 58 017 

лица, при 10 220 работодатели. 

• Продължи целева подкрепа по проект „Заетост за теб“ с изплатени средства за 2021 г. в 

размер на 31,7 млн. лв. за сметка на ОП РЧР 2014 – 2020 за предоставяне на подкрепа за 

реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от 

възникналата пандемия и разпространението на COVID-19. В рамките на общия бюджет 

на процедурата се определя национална квота за приоритетно подпомагане на 

работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и 

операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. С 

реализирането му, до момента средства по него са предоставени на 9 605 работодатели, за 

наемане на 40 020 лица. 

 

➢ Становище  по „Споразумението за партньорство и програмите към него за 

програмен период 2021 – 2027 г.“        

Приемането на това становище отразява безпокойството на ИСС относно забавянето на 

процеса по финализиране и одобряване от страна на ЕК на Споразумението за партньорство за 

периода 2021 – 2027 г. и програмите към него, особено в период на здравна, икономическа и 

политическа кризи.  

С цел представяне и обсъждане на становището, ИСС организира кръгла маса. В дискусията 

взеха участие заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас 

Пеканов, министри, ръководители и представители на управляващи органи по програмите и 

членове на ИСС. В допълнение бяха организирани и работни срещи с компетентните ведомства по 

отделните секторни програми. 
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В резултат на организираните срещи, дискусии и активна комуникация голяма част от 

направените от ИСС препоръки бяха отразени в следващите преработени варианти на 

Споразумението за партньорство и програми за периода 2021 – 2027г.   

Активната комуникация на ИСС с представителите на изпълнителната власт по темата 

доведе до следните по-значими резултати: 

• Представителите на правителството поеха ангажимент за по-активно включване на СП 

и СГО на всички етапи от подготовка, изпълнение и мониторинг на СП и отделните 

програми, в съответствие с устойчиво поддържаната позиция на Съвета като 

представител на ОГО. 

• Представителите на ЦКЗ и на управляващите органи подкрепиха искането на ИСС за 

унифициране и опростяване на правилата и изискванията по отношение на проектите, 

които се финансират със средства от ЕСИФ, както и за продължаване на усилията за 

гарантиране на прозрачното и проследимо инвестиране на ЕСИФ и за елиминиране на 

всякаква възможност за корупционни практики. Тези предложени мерки за постигане 

на „нулева“ корупция са залегнали и в Коалиционното споразумение.  

• След поредица от срещи и дебати, инициирани от ИСС, бе постигнато съгласие с 

изпълнителната власт, НСИ и НСОРБ за необходимостта от преосмисляне на модела на 

райониране на България на ниво NUTS II. 

• В допълнение, Становището на ИСС бе използвано от екипа на Българската държава в 

преговорите с ЕК с цел защитаване на общините Перник, Кюстендил и Благоевград за 

по-справедливо финансиране в този програмен период, както и при обсъждане на 

възможността на въглеродно-интензивните региони да имат достъп до средства по ФСП.  

В резултат на направените препоръки по отношение на Програма за конкурентоспособност 

и иновации в предприятията (ПКИП) 2021 – 2027 г. може да се отбележат няколко ефекта от тях, 

тъй като Споразумението за партньорство за новия програмен период все още е в процес на 

обсъждане (последна версия от 09.12.2021 г.): 

• В резултат на обоснованата позиция на ИСС относно важността за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (БФП) приоритетно спрямо използването на финансови 

инструменти за подпомагане на българската икономика, в представения през 

м.септември проект на ПКИП 2021 – 2027 г. може да се отбележи, че има значително 

отражение на дадените препоръки от ИСС и съотношението 65% към 35% е в полза на 

грантовото финансиране. 

• Също така се предвижда грантова подкрепа на МСП, малки дружества със средна пазарна 

капитализация и големи предприятия в сътрудничество с МСП за внедряване на 

иновации, индустриална собственост и развиване на иновационен капацитет, което 

отговаря на препоръките на ИСС за включване на големите предприятия в целевите 
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групи и за стимулиране на инвестиционната активност на българските предприятия чрез 

БФП и включване на мерки за повишаване на конкурентоспособността и иновационния 

ѝ потенциал. 

• По отношение на регионалния потенциал на предприятията в България се предвижда 

насочване на БФП чрез насърчаване и в рамките на индустриалните паркове, като част 

от регионалната екосистема в областта на трансфера на технологии и интелигентна 

специализация на предприятията, но отново се залага на комбинирано финансиране с 

БФП и ФИ. Отделно се предвижда финансова подкрепа с БФП за семейни предприятия 

и предприятия от творческите индустрии и занаяти, което е новост и до известна степен 

обхваща препоръката за планиране и конкретизиране на интервенции, които да бъдат 

финансирани с БФП. 

• Що се отнася до използване на финансовите инструменти и препоръката на ИСС за ясно 

разграничаване и планиране съобразно принципните реалности в българската икономика 

се наблюдава поставяне на акцент върху инвестициите в инфраструктурата за развитие 

на индустриалните паркове и в парковете или извън тях в съответствие със Стратегията 

за териториално развитие на района. Планирано е изпълнението на два инструмента – 

фонд „Иновации в предприятията“ и дългов инструмент за рисково финансиране, както 

и дялови инструменти, вкл. рисковото дългово финансиране за подкрепа на предприятия 

в различни етапи на развитие за разработване и внедряване на технологии в областта на 

Индустрия 4.0 и за съществуващи предприятия от всички сектори. 

• Освен това, в дизайна на ПКИП е включено комбинирано финансиране между дългови 

финансови инструменти (гаранционен и заемен) и БФП по отношение на приоритет 2 

„Кръгова икономика“. До известна степен определянето на МСП и големите предприятия 

като целви групи отговаря на препоръката на съвета да се внесе яснота за подпомагане 

на големите предприятия, имайки предвид закона за МСП и съответното тълкуване за 

определяне на микро-, малки, средни и големи предприятия в условията на българската 

икономика, както и за подчертаното мнение, че грантовата подкрепа ще осигури 

жинзеноважната ускорена трансформация на българската икономика към иновативна и 

зелена такава. 

• По отношение на препоръката за типовете финансови инструменти и размер на ФИ за 

дейности във връзка с насърчаване на ресурсната ефективност и управлението на 

отпадъците са взети под внимание типа и се залага използването на дългови финансови 

инструменти (гаранционен и заемен) в комбинация с БФП, както в една операция, така и 

в рамките на две отделни операции. 

ИСС активно участва с позиции при разработването на текстовете на Програма 

„Развитие на човешките ресурси“, в резултат на което голяма част от препоръките на ИСС са 
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отразени в последния вариант на документа. ИСС, като представител на ОГО, успешно защити 

позицията и ролята на СП и ГО при постигането на целите на програмата.  

ИСС настоя да се отразят договорените мерки и съвместни действия за реализиране на 

Националното тристранно споразумение, както и да се заложат конкретно в минимум 0,25% от 

средствата в програмата за изграждане на капацитет на социалните партньори. В актуализирания 

вариант на ПРЧР изрично е посочено участието на социалните партньори в мерките по отношение 

на пазара на труда: „Активните мерки на пазара на труда, изпълнявани съвместно и с активното 

участие на социалните партньори, ще продължат да бъдат насочени към повишаване на качеството 

на работната сила, като адресират основно съществуващите трудови резерви в икономиката, които 

са извън заетост – ниско квалифицираните и неквалифицираните работници, продължително 

безработните лица, младежите, хората с увреждания, хората в пред-пенсионна възраст, както и 

икономически неактивните лица, вкл. маргинализирани общности като ромите.“ Включен е и 

текст: „Ще се укрепи капацитетът на социалните партньори за изпълнение на политики 

посредством съвместни действия, които да допринесат за по-бързо адаптиране на заетите към 

промените и предизвикателствата на новите работни места.“ 

Конкретната финансова подкрепа за социалните партньори е заложена по вторичните 

кодове на подкрепа в рамките на ПРЧР в следствие на Становището на ИСС минимум. Тя  възлиза 

на 1.35% от бюджета на програмата. 

По настояване на ИСС, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г. да бъде 

конкретно обвързана с Европейския семестър, в актуалния вариант на Програмата е въведено 

изискване приносът към изпълнението на ЕССП да се отразява при разработването на критериите 

за избор на операцията. Такава обосновка е включена като задължителна част в образеца на 

критериите. 

В допълнение, по настояване на ИСС, значителен финансов ресурс по ПРЧР е насочен за 

постигане на Цел 2 от Плана за действие на ЕССП. В значителна степен са отразени и следните 

препоръки на ИСС към ПРЧР: 

• Приоритет 1 и Приоритет 3 на ПРЧР са насочени в много голяма степен към подобряване 

на уменията и квалификацията на работната сила, както на безработни и неактивни, така 

и на заети лица, включително със силен акцент върху повишаване на техните дигитални 

умения. 

• Специфична цел 5 на Приоритет 1 на ПРЧР е насочена към подобряване на 

квалификацията на работната сила, както и към повишаване на техните дигитални 

умения. Заделеният бюджет е в размер на 400,4 млн. лв.  

• Отделно, специфична цел 2 на Приоритет 1 е насочена към модернизиране на 

институциите и службите на пазара на труда и усъвършенстване на политиките и 

услугите на пазара на труда.  
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• За безработни и неактивни лица в програмата е заделен финансов ресурс в размер на 75.4 

млн.лв. за придобиване и развитие на дигитални умения. 

• Специален акцент в програмата е поставен върху обученията и включването в мерки за 

учене през целия живот на младите хора. За развитие на цифрови умения на младите 

безработни и неактивни хора са предвидени 57.1 млн. лв.  

ИСС предложи и приоритетно залагане на мерки и инструменти, които да допринесат за 

позитивна и качествена промяна на Коефициента на Джини и на показателя Квинтилно 

съотношение на доходите 80/20, които се наблюдават чрез т.н. скор борд по ЕССП за България. В 

проекта на ПРЧР 2021–2027 е заложен широкообхватен набор от целенасочени дейности и 

инструменти, които да допринесат за намаляване различията и неравенствата, свързани с 

благосъстоянието и доходите в обществото. Мерки в тази област на въздействие ще бъдат насочени 

към: интегриране на уязвимите групи на пазара на труда чрез включване в заетост (в т.ч. 

субсидирана); осигуряване на възможности за трайна интеграция на пазара на труда на младежите, 

които не са включени нито в заетост, нито в образование и обучение, както и на продължително 

безработни лица и хората с увреждания; предоставяне на равни възможности за трудова 

реализация на търсещите работа лица.  

В резултат на настояването на ИСС в ПРЧР да бъде предвиден по-значителен ресурс за 

дигитални умения и компетенции с цел преодоляване на предизвикателствата по посока „зелена и 

дигитална трансформация“, към средствата за базови дигитални умения в НПВУ, в рамките на 

преработения вариант на програма, са предвидени значителни средства (396 млн. лв.) за дигитални 

умения, вкл. 263 млн. лв. за дигитални умения на заети лица в предприятия. По този начин общият 

ресурс за развитие на дигитални умения през следващите няколко години ще достигне 

безпрецедентната сума от 688 млн. лв. В допълнение за принос към зелени умения и работни места 

и зелена икономика са заделени 212,7 млн. лв. 

В програмата е отразено и настояването на Съвета за залагане на подкрепа и мерки, 

насочени към бъдещето на труда и неговите предизвикателства. ПРЧР включва темата в рамките 

на СЦ 4 и 5 на приоритет 1. В последната версия на програмата е поставен акцент върху 

осигуряване на базови преносими знания и умения за използване на ресурсите и опазване на 

околната среда и климата, които са основа за пригодността за заетост и гъвкавост към промените 

през целия живот, и осигуряване на специфични знания и умения, свързани с успешното 

упражняване на професии, нововъзникнали зелени работни места или трансформирани работни 

места. Също така е акцентирано и върху необходимостта от подпомагане на очакваните 

нововъзникващи нови форми на труд, в т.ч. споделяне на служители и на работно място, случайна 

работа, мобилна работа, работа чрез ваучери, работа по портфолио, работа чрез онлайн платформа 

и др., и използването на анализите на очакваните промени в организацията на труда и заетостта в 

България. 
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В СЦ 4 от програмата е заложена дейност, насочена към съвместни действия на социалните 

партньори за провеждане на социален диалог и постигане на договорености на национално и 

секторно ниво по въпроси, насочени към подобряване на условията и организацията на труд, както 

и адаптирането на предприятията и работниците към промените.  

Отразено е настояването на ИСС да се допълнят политики, свързани със сигурността на 

новите работни места и тяхната защита. Актуализираният вариант на ПРЧР включва темата в 

рамките на СЦ 4 и 5, като се акцентира върху подкрепата и мерките, насочени към бъдещето на 

труда и неговите предизвикателства. 

В резултат на препоръката на ИСС, в текста на програмата в рамките на СЦ 4 са включени 

мерки за насърчаване участието на комитетите и групите по условия на труд (КУТ и ГУТ) и 

представителите на работниците и служителите по информиране и консултиране за превенция и 

преодоляване на последиците от епидемии, както и за подобряване условията на труд и работната 

среда в предприятията.  

Предвиждат се и дейности за специализирани изследвания, проучвания, анализи и 

прогнози, като напр. наличие на съответствие между търсенето и предлагането на работна сила, 

вкл. в регионите с най-висока безработица, определяне на проблемите и търсене на решения за 

преодоляване на регионалния дисбаланс, сектори с недостиг на работна сила, др. , както и 

подпомагане за мерки, насочени към насърчаване на подкрепа за местни политики и местно 

развитие на пазара на труда. 

Частично е отразено и предложението на ИСС в рамките на СЦ 3 да се включат 

допълнителни дейности за модернизация на системите за социална закрила и е планирана 

допълнителна подкрепа за анализиране и планиране на социалните и интегрираните здравно-

социални услуги, вкл. и за разработване на програми за развитие на качеството на социалните 

услуги и тяхното предоставяне. Интервенции в посока подобряване на системата за социална 

защита ще бъдат подкрепени чрез финансиране по линия на Националния план за възстановяване 

и устойчивост, ПРР и ПРЧР.  

В  резултат на настояването на ИСС, разширената версия на стратегията на ПРЧР е включен 

допълнителен ангажимент: „Национално представителните организации на работодателите и на 

работниците и служителите се очаква да имат съществен принос за разработването, въвеждането 

и надграждането на модели и практики, извлечени или тествани от реалния бизнес за преодоляване 

на различни предизвикателства и адаптиране на работната сила към променящите се изисквания 

за умения и компетенции, включително в отделни икономически сектори и при въвеждането и 

надграждането на дигитални умения по ключови длъжности и/или професии“. При организирането 

на обучения за усвояване на основните/базовите дигитални умения ще се използва Европейската 

рамка на компетенциите DigComp. За развитие на специфични дигитални умения от работната 

сила, по ОПРЧР 2014–2020 социалните партньори реализират проекти, чрез които ще бъдат 

разработени унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и професии, 
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посочващи знания, умения и поведение, което служителят следва да притежава, за да изпълнява 

задълженията си в обхвата на професията и длъжността. Това ще даде основата за широкомащабни 

мерки за провеждане на обучения на заети лица с цел повишаване на дигиталните умения 

съобразно нуждите на съвременните предприятия. Ще се разработят инструменти за оценка и 

валидиране на придобитите основни/базови и специфични дигитални умения. 

Приета е и препоръката на ИСС да се предвидят и мерки, свързани с новите форми на 

заетост и новите професии. В актуализирания вариант на ПРЧР, в обхвата на СЦ 4 от Приоритет 

1, „Насърчаване на адаптирането на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените, на активен живот за възрастните хора и остаряване в добро здраве, както и на 

здравословна и добре приспособена работна среда, която отчита рисковете за здравето" е включена 

и дейност: „12. Изследване и прилагане на мерки за подпомагане на предприятия, работодатели и 

служители за преодоляване на предизвикателствата на новите и нетипични форми на заетост, за 

осигуряване на благоприятни условия на труд и за повишаване на привлекателността на новите 

професии.“  

Част от предложенията на ИСС по отношение на СП и програмите за периода 2021–2027 г. 

бяха  отразени и в други стратегически документи, като например:  

• Идентифицираната от ИСС нужда от целенасочени инвестиции, както в подобряване на 

образователната инфраструктура, така и за инвестиции в технологично обновление за 

прилагане на STEM в училищата, особено в малките населени места, бе подкрепена и от 

МОН. Част от проектите, предложени от министерството и включени в НПВУ са 

насочени за преодоляване на тези дефицити.   

• В приетия в края на годината Национален план за управление на отпадъците 2021–2028г. 

е отразена констатираната от ИСС липса на конкретни мерки (в проекта на ПОС) за 

изграждане на национална информационна система за образуваните, рециклирани, 

оползотворени и депонирани отпадъци и постигане на целите, произтичащи от 

законодателството в областта на околната среда.  

• В становището си ИСС отчита необходимостта от спешни мерки за опазване чистотата 

на атмосферния въздух и настоява тези мерките да са насочени към основния източник 

на замърсяване с фини прахови частици, а именно битовото отопление. Тази препоръка 

намира своето отражение както в коалиционното споразумение, така и в заявените от 

министъра на ОСВ намерения за насочване на средства в тази посока. 

 

➢ Резолюция по проект на „Национален план за възстановяване и устойчивост 

на Република България“     

Конкретни предложения, които бяха отстоявани от ИСС и записани в Резолюцията по 

проект на „Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България“, са 

отразени в последния публикуван вариант на НПВУ: 
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• Предложението за включване на обобщен измерител, отразяващ реалната степен на 

конвергенция спрямо средноевропейските равнища на доходи и БВП, е отразено в 

последната публикувана версия на НПВУ от 15.10.2021 г., стр. 14, където имаме 

целеполагане по отношение на такъв обобщен измерител, а именно - БВП на глава от 

населението в СПС. Поставена е цел през 2025 г. този индикатор да достигне 62% от 

средното за ЕС ниво. 

• В резултат на настояването на ИСС България да се възползва в максимална степен от 

възможностите на нисколихвените заеми в размер на мин. 1,5 млрд. лв. е увеличена 

значително сумата на националното публично съфинансиране по Плана (табл. Таблица 

2.1: Реформи и инвестиции в НПВУ, финансиране в хил. лв.), което вече възлиза на почти 

1.4 млрд. лв. Въпреки, че не е упоменато изрично, по преценка на министъра на 

финансите и правителството, това финансиране може да се изиска по линия на заемната 

част на Инструмента за възстановяване и устойчивост. 

• По настояване на ИСС се увеличи значително финансовия ресурс на Програмата за 

икономическа трансформация, в ревизираната част от Плана, при което Инвестиция 2 

„Програма за икономическа трансформация” предвижда създаването на два, вместо три, 

фонда, а именно: Фонд 1 – „Растеж и иновации“, Фонд 2 – „Зелен преход и кръгова 

икономика“. Дейности по дигитализация и внедряване на ИКТ в предприятията ще се 

финансират от първия фонд. Същевременно, общото финансиране по тази програма от 

Инструмента за възстановяване и устойчивост нараства с 300 млн. лв. - от 900 млн. лв. 

на 1.2 млрд. лв. Увеличение има и в прогнозата за частното съфинансиране по програмата 

- 1,34 млрд.лв.  

• Значително се увеличи и предвиденият ресурс за насърчаване на производството и 

съхранението на електрическа енергия от ВЕИ за собствени нужди на предприятията, 

както и за домакинствата (при гарантиране на 100% финансиране за енергийно бедните 

домакинства). Финансирането на тези дейности е предвидено да се осъществява чрез 

Фонд 2 на Програмата за икономическа трансформация, като в ревизирания НПВУ е 

дадена общата сума, заделена за двата фонда. В последния вариант на Плана за проектите 

за изграждане на 1,7,GW ВЕИ и батерии се предвижда и частно съфинансиране в размер 

на над 1,78 млрд.лв. 

• В резултат от искането на ИСС за предоставяне на допълнителни средства към 

новосъздадения по предложение на социалните партньори компонент, предвиждащ 

мащабна ваучерна програма за придобиване на базови дигитални умения, се очтита 

сериозен ръст: сумата за финансиране на тази инвестиция, предвидена по линия на 

Инструмента за възстановяване и устойчивост, е увеличена с почти 130 хил. лв. до 322 

041 лв. За разлика от предходната версия на Плана, тук вече се предвижда и национално 
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публично съфинансиране в размер на 57 429. Общо, финансирането на тази инвестиция 

нараства с почти 190 хил. лв. 

• До голяма степен са отразени и предложенията на ИСС, свързани с необходимостта 

НПВУ да предвиди реформи и инвестиции за справяне с демографската криза, както и 

основните ефекти от прилагането на НПВУ да бъдат насочени към насърчаване на 

качествената заетост и намаление на неравенствата:  

- реформа 11 от компонент 2Г1 „Бизнес среда” на част 2Г „Справедлива България” 

съдържа в себе си мярка 4, която предвижда да се изработи и приеме подзаконовата 

нормативна рамка за въвеждане на т.нар. „стартъп виза”. С това се цели да се 

стимулира предприемаческата активност в страната и привличането на качествена и 

квалифицирана работна сила отвън. С мярка 5 от същата реформа 11 ще се въведат 

подобрения относно условията за дистанционна работа в Кодекса на труда и 

изискванията за Трудова медицина. С мярка 5 от реформа 1 на компонент 2Г2 се 

предвиждат изменения в Закона за насърчаване на заетостта, с които ще се постави 

„допълнителен акцент върху активирането на уязвимите групи. Новите разпоредби в 

закона ще определят набора от дейности и услуги за неактивни лица. Ще се обменят 

данни между съответните институции за идентифициране на неактивните лица. 

Промените предвиждат и създаването на регистър за неактивни лица, както и 

целенасочени мерки за подобряване на синхронизацията на активните политики на 

пазара на труда и схемите за минимален доход.” 

- За справяне с демографската криза, в областта на здравеопазването (компонент 2Г3 от 

същата част „Справедлива България”) са разписани допълнителни мерки1 за 

предотвратяване и намаляване на детската смъртност (реформа 1, мерки 4 

„Разработване на Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична 

грижа в Република България 2021 – 2030 г.” и 8 „Разработване на Национален план за 

развитие на широкообхватен пренатален и неонатален скрининг, и скрининг на 

социално-значимите заболявания и създаване на Национален интердисциплинарен 

център за широкообхватен скрининг с изграждане на регионална мрежа 2021–2027 

г.”). Въпреки това, за да се постигнат реални резултати по отношение на 

демографската криза, е необходимо реалното изпълнение на стратегията. Това 

предполага и последващ мониторинг от страна на ИСС на напредъка по тези мерки. В 

същата част на плана е добавена и мярка 5 „Разработване на Национална стратегия за 

гериатрична грижа и остаряване в добро здраве в Република България 2021 – 2030 г.”, 

която е насочена към друг аспект на демографския проблем в България, а именно – по-

добро качество на живота и удължаване на активната фаза от жизнения цикъл при 

 
1 Прави впечатление, че в тази част Планът не е редактиран с оглед консистентност на съдържанието и избягването на повтарящи се реформи и 

мерки. Някои от цитираните тук мерки се появяват по-нанатък в текста и като реформи, като например посочената мярка 4. Има и повторение в 

номерацията на реформите, което прави трудна референцията към конкретни текстове в документа. 
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застаряващото население в страната. 

• В посочените в предходния параграф мерки в частта 2Г „Справедлива България” е 

отразена и препоръката на ИСС за насърчаване на качествената заетост. 

• Тази препоръка е адресирана и с нова мярка 3 „Национална карта на висшето 

образование” към реформа 2 „Реформа във висшето образование” от компонент 2А1 

„Образование и умения” в част 2А „Иновативна България”. Както се твърди в 

документа, тази карта е разработена през третото тримесечие на миналата година, в 

тясно сътрудничество с работодателите и синдикатите. 

• Препоръката относно намалението на неравенствата е отразена основно в част 2Г 

„Справедлива България”, като е допълнен и доразвит компонент 2Г2 „Социално 

включване”. По-конкретно, в реформа 1, освен мярка 4 „Приемане на Кодекс за 

социална подкрепа” и вторично законодателство, са включени и нови мерки 1, 2 и 3 

(стр. 224). С тях се предвижда следното: 

- Подготовка на измененията в схемите за минимални доходи, базирани на оценка на 

въздействието в областта на социалното подпомагане във връзка с критериите за 

достъп и адекватност на социалните плащания; 

- Изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, които ще гарантират в периода до 2024 година постепенно нарастване 

на диференцирания минимален доход до 30 на сто от линията на бедност. Тази мярка 

е изпълнена с ПМС, прието на 28.07.2021 г., с което се дава старт на 

трансформацията на системите за социално подпомагане с оглед ефективното 

намаляване на бедността. 

- Изменение на Закона за социално подпомагане за прилагане на редовен механизъм 

за актуализиране на схемите за минимални доходи. 

• Цитираната в предходния параграф мярка 5 от същия компонент адресира и настоящата 

препоръка на ИСС за намаление на неравенствата. 

• В резолюцията и в проведените поредица от срещи и дискусии с представители на 

изпълнителната власт, ИСС акцентира, че управлението на инвестициите по НПВУ е 

необходимо да се извършва в съответствие с принципите на партньорство, което би 

позволило участието на социалните партньори по прозрачен начин във вземането на 

решения. В резултат, в актуализираната версия на НПВУ е включен специален текст, 

по предложение от ИСС:  „Икономическият и социален съвет ще извършва регулярен 

граждански мониторинг на изпълнението НПВУ с цел осъществяване на адекватен 

обществен контрол. Ежегодно Икономическият и социален съвет, като 

законоустановен представител на организираното гражданско общество, ще 

подготвя актове, съобразно отделните етапи на прилагане на плана, както и 
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проследяване на постигане на целите и съответните индикатори по четирите 

стълба.“ 

ИСС, в партньорство с Европейски икономически и социален комитет, организира кръгла 

маса на тема „Участие на организираното гражданско общество в разработването и изпълнението 

на Националния план за възстановяване и устойчивост – как можем да го подобрим” и със 

съдействието на администрацията на Народно събрание. В кръглата маса се включиха 

вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов, министри и 

представители на министерствата на образованието и науката, енергетиката, финансите, 

икономиката, труда и социалната политика, ректори на университети и други.На форума беше 

отчетена активната съвместна работа между правителството и ИСС с цел подобряване на Плана. 

Голяма част от предложенията на Съвета са отразени в актуализираната версия на плана, изпратена 

на ЕК.  

 

➢ Становище на тема: „Стратегия на ЕС за либерализация и интеграция на 

енергийната система – задачи и перспективи за България. Ефект върху 

енергийната бедност и мерки за преодоляването ѝ.“     

През 2021 г., Икономическият и социален съвет на Република България прие становище 

на тема „Стратегия на ЕС за либерализация и интеграция на енергийната система – задачи 

и перспективи за България. Ефект върху енергийната бедност и мерки за преодоляването ѝ“. 

Целта на становището е да открои съществените предизвикателства за България в процеса 

на либерализация и интеграция на енергийната система, която трябва да осигурява енергийни 

доставки за всички държави членки на приемлива цена и същевременно да следва целите на 

Зеления пакт. Становището разглежда предизвикателствата в контекста на основни национални 

стратегически документи като: 

• Интегрирания план в областта на енергетиката 2021 – 2030 г.; 

• Бъдещата Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с 

хоризонт до 2050 г.; 

• Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Чрез този акт ИСС: 

• Изразява подкрепата си за разработването на стратегия, отчитаща спецификите на 

България и очертаваща индивидуалния път за нейното енергийно развитие в периода 2021 

–2030 г., което е отразено в заявката на служебното правителство, че работи в тази насока; 

• Препоръчва да се даде приоритет на иновациите и проектирането на енергийни мрежи, 

които водят до постигане на висока ефективност на управление на енергийните потоци 
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при преноса на електрическа енергия, което е отразено в Плана чрез включени подобни 

проекти; 

• Акцентира и върху приемането на мерки за преодоляване на енергийната бедност и 

прозрачност на управлението. Съветът предлага въвеждането на официално определение 

и ясен критерий за линия на бедността, като се отчитат разходите за енергия. ИСС 

препоръчва разработването на специални мерки, свързани с такова определение, които да 

подпомогнат в значителна степен работата по изпълнението на мерките за постигане на 

целите на прехода към нисковъглеродна икономика. Според ИСС такова определение 

може да използва индикатора за енергийна бедност и ще стимулира правителството да 

разработва и прилага специфични инструменти, специално за уязвимите домакинства, 

които да спазват диференцирани критерии за доходите, което е записано в НПВУ като 

реформа; 

• Друг акцент в становището на ИСС е насочен към националната стратегия за въгледобива 

и въглищните централи. ИСС настоява за дефинирани ангажименти във времето и 

осигуряване на справедлив преход на районите, зависими от въглища. Също така ИСС 

счита за необходимо да се изясни ефекта от повишаване на разходите върху 

конкурентоспособността на производителите с планираното продължаване на 

производството на електроенергия от въглищни централи. Тази позиция на Съвета е 

отразена в НПВУ и приложена в процеса на разработване на териториални планове за 

справедлив преход (ТПСП). 

• Предвид развитието на кризата с цените на енетгоносителите, все по-актуални стават 

препоръките на ИСС за промени в пазарния модел за периода до 2030 г. и отговорностите 

на националния регулатор в това отношение, както и необходимостта от спешно 

финализиране на  Стратегията за устойчиво енергийно развитие, която да се приеме от 

Народното събрание. 

• Препоръката на Съветът за ограничаване на административните пречки пред изграждане 

на инсталации за производство на електрическа енергия за собствени нужда до голяма 

степен са отразени и включени като част от планираните реформи в последната версия на 

НПВУ. 

 

➢ Становище по проект на Национална здравна стратегия 2021 – 2030 г.        

Становището на ИСС на тема „Проект на Национална здравна стратегия 2021 – 2030 г.” 

е разработено по собствена инициатива с цел да обедини визията на гражданското общество по 

предложения за обществено обсъждане проект на „Национална здравна стратегия 2021 – 2030 г.”. 

От важно значение за процеса на утвърждаване на ИСС като ефективен и търсен партньор на 

държавата в разработването, изпълнението и мониторинга на националните политиоки бе 
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подходът приложен при разработването на това становище. И на двете заседания на Комисията по 

социална политика на ИСС, в рамките на които се обсъждаше становището, участие взеха и 

представители на работната група, отговорна за проекта на стратегията в Министерството на 

здравеопазването. След приемането на становището на пленарна сесия на ИСС на 30.06.2021 г., то 

бе разпратено до отговорните за разработването и приемането на стратегията институции. В 

периода след приемане на становището на ИСС до края на 2021 година „Национална здравна 

стратегия 2021 – 2030 г.” не е приета. Отсъствието на следващи стъпки в предвиждането на 

приемането на стратегия се обяснява от обективната политическа обстановка. Приемането на този 

важен стратегически документ в областта на здравеопазването предполага широк политически и 

обществен консенсус, в който становището на гражданското общество да бъде включено. Това е 

причината ИСС да продължава активна комуникация с Министерството на здравеопазването по 

темата и да отстоява тезите залегнали в становището да бъдат включени в проекта на стратегията.  

 

➢ Становище на тема: „Принципи и приоритети в новата Национална 

програма по безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 г. в условията на 

COVID-19“    

Чрез становището си „Принципи и приоритети в новата Национална програма по 

безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 г. в условията на COVID-19“, ИСС предлага 

своята визия за бъдещите основни приоритети и насоки по Национална програма по безопасност 

и здраве при работа (НПБЗР) 2022 – 2024 г. изпреварващо, с цел тя да бъде разгледана в процеса 

на разработване на програмата. По този начин ИСС откроява своя принос чрез конкретни 

препоръки и предложения за разработването ѝ. В хода на подготовката на документа той бе 

консултиран с членове на междуведомствената работна група за разработване на проекта на 

НПБЗР и представители на МТСП. 

Самата Национална програма е в процес на подготовка. Важността ѝ е разпозната от ИСС 

и разработения по собствена инициатива акт отразява вижданията на Съвета как този документ 

може да бъде по-целенасочен, работещ и актуален. Има установено взаимодействие с Работната 

група за разработването на НПБЗР и тя е подробно запозната със становището и изводите в него, 

като това взаимодействие продължава да е интензивно през всички фази на подготовката на 

Програмата. Особено ползотворна бе проведената среща между ангажираните с изработването на 

становището членове на ИСС с поканените за участие представители на МТСП и 

междуведомствена работна група за разработване на проект на НПБЗР 2022 – 2024 г., начело с 

Калина Петкова – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на 

труд“. Очакваното въздействие на акта на ИСС е дадените препоръки и идеи да бъдат полезни в 

процеса на подготовка и отразени във финалната версия на тази програма, за което спомага и 

установеният постоянен активен контакт с експертния екип в МТСП.    
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➢ Становище на тема: „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.“      

В свой акт ИСС предложи разработените професионални стандарти да се използват за 

актуализиране на държавните образователни стандарти за придобиване на 

квалификация по професии и на учебните програми с оглед придобиване на умения и компетенции, 

съответстващи в максимална степен на изискванията на работните места в момента.  

• Като стъпка в тази посока ИСС отчита предвиждането на наредба, с която се приема 

държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 

„Програмист на изкуствен интелект“ от Списъка на професиите за професионално 

образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение 

(ЗПОО). 

ИСС обърна внимание, че качественото образование предполага развиване на съвременни 

професионални компетентности, които да позволяват на предлагащите труд да се адаптират бързо 

и лесно в съвременните бизнес процеси. Наред с това, сред ключовите качества в бързо 

променящата се работна среда и икономика, които формалното образование и обучение и 

неформалното обучение следва да формират, са нагласите за усвояване на нови знания и умения, 

нагласи за учене през целия живот.  

• В тази връзка ИСС разглежда приетия от Министерски съвет законопроект за изменение 

и допълнение на Закона за висшето образование, с който се дава възможност 

образователна и научна степен „доктор“ да се придобива чрез работа по 

научноизследователски проект, както и да се осъществи съвместно обучение на 

студенти от две или повече български висши училища.   

 

➢ Становище на тема „Ефекти от прилагане на работата от разстояние в 

България“     

В своето становище „Ефекти от прилагане на работата от разстояние в България“, ИСС 

разгледа актуалния въпрос за полагането на труд от разстояние в страната, като обърна внимание 

на предизвикателствата, рисковете и практическите проблеми от прилагането на този режим на 

работа. Като приема за по-вероятно първоначалното възприемане на концепцията за работа от 

дома (home office) вместо работа от разстояние (remote working), ИСС предлага създаването на 

междуведомствена работна група, включваща специалисти от различни области, като юристи, 

експерти по организация на труда, социални психолози и др. с оглед на осъвременяването на 

нормативната уредба в светлината на извличането на поуки от натрупания опит в последната 

година.  
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ИСС изрази позиция, че основните предпоставки за ефективна работа от разстояние 

включват достъпността на необходимите технологии, съоръжения, умения и организационни 

модели. ИСС подчертава необходимостта от инвестиране в дигитална инфраструктура и връзки за 

всички, включително в местни общи пространства, които улесняват работа извън дома, както и за 

подобряване на дигиталните умения, за да се избегне всякаква форма на дигитално разделение. В 

последната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост се вижда, че 

предвидените обучения на 500 000 регистрирани безработни и заети лица с ниско равнище или без 

цифрови умения за придобиване на базово и/или средно равнище на цифрови умения и 

компетенции, отразяват тези препоръки. 

➢ Становище на тема: „Европейският план за действие за въвеждане на 

Европейския стълб за социалните права“      

Предходната 2021 година бе изпълнена със социално и икономически предизвикателства 

не само поради пандемията COVID-19, но и заради политическата криза в страната довела до 

провеждането на серия от извънредни парламентарни избори през април, юли и ноември, заедно 

с избори за президент и вицепрезидент през месец ноември. Необичайната политическа 

обстановка наруши ритъма на работа на изпълнителната и законодателната власт и доведе до 

забавено разработване и приемане на нови закони, програми и политики. ИСС вярва, че именно в 

моментите на кризи е важно гражданското общество да работи усилено за преодоляване на 

социални и икономически трудности.  

Именно по време на разрастването на пандемията COVID-19 Европейската комисия (ЕК) 

обяви, че са подготвени да преодолеят последиците от нея чрез прилагането на Европейския стълб 

на социалните права (ЕССП). За целта ЕК отвори покана през ноември 2020 г. за предложения за 

разработването на Европейски план за действие по ЕССП и на 4.03.2021 г. ЕК представи 

Европейски план за действие (ЕПД), който поставя ясно очертания на пакети от социално и 

икономически мерки, с които може да се преодолеят създадените неравенства от пандемията в 

рамките на областите на 20-те принципа на ЕССП. ИСС вярва, че ЕПД трябва да намери 

приложение и в преодоляване на здравната, социалната и икономическата криза, причинени от 

пандемията и въпреки несигурната политическа обстановка в България предприе разработване на 

становище на тема „Европейски план за действие за въвеждане на Европейския стълб за социални 

права“.  

Становището разглежда мерките предложени в ЕПД по ЕССП и предлага приложимите 

мерки да бъдат въведени в национален план под формата на цялостен национален план по ЕССП 

или отделни пакети от мерки. ИСС приветства Европейския план за действие за Европейския стълб 

на социалните права и споделя визията на Европейската комисия и европейските лидери, че той 

създава обективни предпоставки за чувствителен напредък към Социална Европа чрез качествено 

подобряване на минималните норми за социална закрила на гражданите и работещите, които ще 

допринесат за възходяща конвергенция и преодоляване на социалните и икономически 
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неравенства, които придобиха нови измерения следствие на пандемията COVID-19. ИСС 

отбелязва, че социалният напредък следва да бъде съпроводен с устойчив икономически растеж и 

стимулиране на иновациите. 

ИСС оценява Плана, като важен документ на Европейската комисия, който трасира общ път 

за развитие и поставя общоевропейски цели в три важни области – заетост, умения и социална 

защита. Документът предлага редица инициативи и инструменти за напредък към обновена 

Социална Европа, в която координираните национални политики и мерки трябва да доведат до 

ускорена възходяща конвергенция на условията на труд и живот,  възстановяване от тежката 

здравна и икономическа криза, както и до един безпрецедентен по своя характер и обхват преход 

– социално справедлив, „зелен“ и дигитален. 

Основни препоръки и заключения от становището са разгледани и са намерили отражение 

при изработването на редица стратегии, нормативни актове, програми, планове, политики и мерки 

като „План за действие за периода 2021 – 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за 

намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030“ и „План за действие за 

периода 2021 – 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021 – 

2030 г.“. 

ЕССП е стратегическа политика в социалната сфера на Европейския съюз и това прави и 

ЕПД значим в дългосрочен план. ЕССП и проекцията му за първия национален план на България 

е особено важна тема за ИСС, която е залегнала сред стратегическите приоритети на съвета за 

периода 2021 – 2025 г. Препоръките от становището на ИСС продължават да намират своето място 

в изработването на социални политики в България. Пример за това е отражението на заключенията 

на становището на ИСС в проекта на „План за действие за периода 2022 – 2027 г.“ за изпълнение 

на „Националната стратегия за дългосрочна грижа.“ 

 

През 2021 г., въпреки многобройните предизвикателства и кризи, Икономическият и 

социален съвет на Република България, в изпълнение на своите мисия и цели, успя да 

допринесе за утвърждаване на ОГО като ефективен, компетентен и търсен партньор на 

държавата при решаване на значими за обществото социално-икономически въпроси. 

Усилия бяха насочени и в засилване на международното партньорство и укрепване на 

позициите на Съвета в европейските и международни сродни организации и мрежи. 

Същевременно, необходимо е да се продължат системните и последователни усилия в посока 

утвърждаване на ИСС като авторитетен и разпознаваем представител на ОГО.  

 

/п/ 

Зорница Русинова 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ 


