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Планът за дейността на Икономическия и социален съвет за 2022 г. включва
изготвянето на становище по собствена инициатива на тема „Актуализиран вариант на
Споразумението за партньорство. Програми за програмен период 2021 – 2027 г.“.
Разработването на становището бе разпределено на постоянната Комисия по
европейски политики и европейски процес към ИСС. За докладчици бяха определени
I група – Милена Ангелова, II група – Александър Загоров и III група – Костадин Коларов.
На две заседания на Комисията по европейски политики и европейски процес към ИСС
на 30.06.2022 г. и на 11.07.2022 г. проектът на становището беше обсъден и приет за внасяне
пред пленарната сесия на ИСС.
На своята пленарна сесия, проведена на 22.07.2022 г., ИСС одобри и прие настоящото
становище.
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1.

Заключения и препоръки

1.1.

Икономическият и социален съвет (ИСС) на Република България активно участва в
процеса на подготовка и на Националния план за възстановяване и устойчивост
(ПВУ), и на Споразумението за партньорство (СП) за програмен период 2021 - 2027 г.,
както и на програмите към него1. Предвид значителния финансов ресурс, който
България получава по тях, ИСС настоява разходването на тези средства да стане по
обективен и справедлив начин, при пълна публичност и прозрачност на всички
процедури, решения и действия на държавните институции и заявява своята готовност
да участва активно в този процес. Адекватното инвестиране – в сътрудничество със
социалните партньори и заинтересованите страни, на този ресурс следва да бъде
изпълнено в спешен порядък поради незабавната нужда от подкрепа на българската
икономика и на предприятията и домакинствата, така че те да могат да отговорят
успешно на новите предизвикателства, свързани със стремителното и трудно за
прогнозиране повишаване на цените на електрическата енергия, енергоносителите и
горивата и с нарушените вериги на доставки поради продължаващата пандемия от
Ковид-19, военния конфликт между Русия и Украйна и наложените санкции, натиска
върху въглищните централи и по-високите цени на квотите за емисии на парникови
газове с цел ускоряване постигането на целите за климатична неутралност,
увеличаващата се инфлация, както и от други конюнктурни фактори2.

1.2.

ИСС очаква подготовката и цялостното окомплектоване и разглеждане на
нормативната уредба, касаеща бъдещото разходване на средства по линия на
европейските фондове и останалите финансови механизми, да бъдат извършени в
кратки срокове, като ИСС ще бъде конструктивен участник в този процес. ИСС
изпрати своето становище, с което предлага въпросите, свързани с наблюдението,
разработването, отчитането, изпълнението, възлагането и предоставянето на
безвъзмездна финансова помощ, да се уредят в обща рамка с необходимите критерии
за допълняемост и синергия и съответно за адекватна демаркация на интервенциите.
Тази рамка трябва да осигури конкретно и ясно проследяване и обвързване на мерките

Становища на ИСС „Предложения на ИСС във връзка с подготовката на Плана за възстановяване и устойчивост
на Република България“ (декември, 2020) и „Споразумението за партньорство и програмите към него за
програмен период 2021 - 2027 г. (май, 2021).
2
Като например увеличеното търсене на електрическа енергия и газ, свързано с възстановяването на
икономиките от Covid-19; безветрието в Западна Европа през лятото на 2021 г., което се отрази на
производството на електрическа енергия от ВЕИ; повишените цени на природния газ като резултат от
икономическото възстановяване и ниските резерви в газохранилищата в Европа. Становище на ИСС: „Стратегия
на ЕС за либерализация и интеграция на енергийната система – задачи и перспективи за България. Ефект върху
енергийната бедност и мерки за преодоляването ѝ.“ (април, 2021).
1

3
ИСС/4/022/2022 г. Комисия по европейски политики и европейски процес

и дейностите по всички стратегически документи, програми и планове с цел постигане
изпълнението на хоризонталните приоритети. Тази рамка, заедно с отделните
нормативни актове, които я съставят, следва да бъде обсъдена отделно и със
социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС)
или друг подходящ формат поради нейното ключово значение за социалноикономическите условия в страната. След нейното приемане инвестициите,
предвидени в ПВУ, следва да се реализират без повече забавяне, тъй като те са
насочени към изпълнението на важни реформи и са основа за успешното изпълнение
на операциите в рамките на програмите по Споразумението за партньорство.
1.3.

ИСС подчертава, че през последните две години българските граждани и българският
бизнес бяха изправени пред безпрецедентно предизвикателни условия за работа и
икономическо развитие, които се отразиха негативно на всички участници в
икономическия и социален живот в страната. Плахото съживяване на икономиката
през 2021 г. беше допълнително затруднено от стремглавото покачване на цените на
електрическата енергия, от една страна, а от друга - през 2022 г. - и от повишаването
на цените на горивата поради конфликта между Украйна и Русия.

1.4.

За да могат гражданите, бизнесът и икономиката на страната да устоят на новите
предизвикателства, както и да се изпълнят амбициозните цели, заложени във връзка с
изпълнението на Зеления пакт и приоритетните цели на Европейския съюз (ЕС),
следва да се направи много добро планиране на предоставените от европейските
фондове ресурси, включително и по ПВУ.

1.5.

ИСС е твърдо убеден, че прозрачност и ефективност в изразходването на финансовите
средства могат да бъдат постигнати само чрез паритетно представителство на
държавата и на социалните партньори в органите за управление и контрол на
съответните програми, както и на Механизма за възстановяване и устойчивост. ИСС
приветства подписването на Споразумението за партньорство – на 6 юли 2022 г., което
слага официално началото на изпълнението на програмите към него. Поради
същественото закъснение на стартирането на програмите за настоящия програмен
период ИСС представя предложения за приоритетни операции в подкрепа на
българския бизнес и заетостта, с които се предоставя възможност на Управляващите
органи да стартират изпълнението на програмите от новия програмен период 2021 –
2027 г. Те следва да бъдат включени при разработването на първите Индикативни
годишни работни програми за периода 2022 – 2023 г., като за някои от тях са
предложени и примерни критерии за избор (Приложение 1).
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2.

Предложения

по

Програма

„Конкурентоспособност

и

иновации

в

предприятията“ за периода 2021 - 2027 г. ИСС счита, че интервенциите по
Програмата следва да подкрепят следните направления:
2.1.

Развитие на предприемачеството, основано на научните изследвания, растежа и
иновациите, посредством осигуряването на приоритетна подкрепа за мерки, насочени
към разработване и внедряване на продуктови и производствени иновации.

2.2.

Повишаване конкурентоспособността на българските предприятия чрез изготвянето и
прилагането на директни мерки за развитие на управленски капацитет, технологична
модернизация, продуктова диверсификация и качествени работни места

в

съответствие с дигитализацията на икономиката в условията на Индустрия 4.0.
2.3.

Повишаване на общата ресурсна ефективност на предприятията, в т.ч.: енергийна
ефективност,

оптимална

организация

на

човешкия

капитал,

максимално

оползотворяване на материалните ресурси и възможностите за рециклиране и
приоритизиране на дейностите в областта на кръговата икономика, в т.ч. внедряване
на нови технологични решения.
2.4.

Поощряване на възможностите за коопериране между предприятията, в т.ч. подкрепа
на

проекти

за

развитие

на

реално

действащи

клъстерни

структури,

отрасловоинтегрирани технологични зони, ресурснообособими производствени
хъбове, логистични центрове и др.
2.5.

Разработване, реализация и мониторинг по изпълнението на проекти в областта на
нисковъглеродната икономика, кръговата икономика и заявения преход към
водородна икономика във всички направления, насърчаване постигането на
въглеродна неутралност и съобразяване с промените в системата за търговия с емисии.

2.6.

Приоритизиране на секторни политики с цел фокусиране на финансов ресурс по
стратегически отрасли с откроими конкурентни предимства, висока добавена стойност
и експортен потенциал.

2.7.

Подпомагане

на

предприемачеството

и

утвърждаване

на

инфраструктура за устойчиво развитие на микро-, малки и средни

индустриална
предприятия

(МСП).
2.8.

Поощряване и енергична подкрепа на предприемачи, инвестиращи в модернизация
и/или изграждане на производствени мощности и технологични процеси, водещи до
трайно подобряване на технологичните възможности за ефективно производство чрез
данъчни стимули, преки или непреки финансови субсидии, посочване на добри
примери, популяризиране на установени практики, работни визити на място в
предприятията и сътрудничество с медии (включително в рамките на кампанията „Да
5
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извадим успеха от анонимност“), институционална подкрепа и демонстриране на
чувство за национален интерес при държавнически посещения в чужбина,
респективно прием на чужди делегации.
2.9.

Разработване на адекватни инструменти за насърчаване на растежа на предприятията
и съдействие за осигуряване на допълнителен ресурс към съществуващи и нови
инструменти – както като приоритетно грантови възможности, така и с възмезден
характер.

2.10. Разработване и системно изпълнение на програма за информираност на бизнеса за
възможностите за успешна реализация на български стоки и услуги на външни за
страната ни пазари.
2.11. Насърчаване

създаването

на

неправителствени

задгранични

търговски

представителства (мисии) на експортноориентирани МСП.
2.12. Насочване на фондове за целево финансиране на МСП в инициативите им за
реализация на български стоки и услуги на външни за страната ни пазари.
2.13. ИСС

препоръчва

разширяване

на

въздействието

на

програмата

за

конкурентоспособност с планиране на финансова помощ за повишаване на
икономическата ефективност на големи предприятия, които предоставят обществено
значими услуги – водоснабдяване и канализация (ВиК), доставки на електрическа и
топлинна енергия, услуги за обществен транспорт, при спазване на правилата за
предоставяне на държавни помощи. Следва да се осигури и подкрепа за дружества,
които не са в добро финансово състояние, но имат потребност от инвестиции за
енергийна ефективност, за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствени
нужди или за намаляване на сметките на крайните клиенти, както и за подобряване
капацитета за управление на необходимите им доставки на електрическа енергия и
горива.

3.

Предложения по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) за периода
2021 - 2027 г. ИСС изразява дълбоко безпокойство от ежегодния отлив от българския
пазар на труда по демографски причини на над 50 хил. души, от недостига на
квалифицирани кадри и от задълбочаването на неравенствата в обществото, което
забавя и пречи на икономическото развитие на страната и на подобряването на
общественото благосъстояние на гражданите. Това изисква особени усилия за
максимално ефективно включване на пазара на труда на всички български граждани
посредством осигуряването на качествени работни места чрез:
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3.1.

Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията на вече съществуващия и
на новоприетия персонал и на подготвеността за професионално развитие на
работното място, включително чрез прилагане на менторство и нови модели за
управление на човешките ресурси. Специално внимание следва да се посвети на някои
от новите умения, усвояването на които изисква по-дълъг период, включително нужда
от откъсване от производството, за което предприятията и заетите в тях следва да
бъдат финансово подкрепени. Подкрепата е необходима при разработването и
организирането на квалификационни курсове - приоритетно от собствени или
свързани със социалните партньори центрове за професионално обучение (ЦПО),
както и при участието в тях, когато то изисква откъсване от производството.

3.2.

За да бъдат

гарантирани

качеството и ефективността на предоставяното

професионално обучение, публичният ресурс трябва да бъде насочен приоритетно към
ЦПО към представителните организации на работодателите и на работниците и
служителите на национално равнище (в т.ч. на секторно/браншово ниво), към
предприятията, разполагащи с центрове за обучение,

или към професионалните

училища. ИСС настоява за спешна реформа в системата на професионалното
образование и обучение (ПОО).
3.3.

Разработване на програми по аналогия на съществуващата схема „Ново начало – от
образование към заетост” на Агенция по заетостта, като може да се разшири обхватът
на финансиращи партньори – съществува интерес от страна на бизнеса и към
самостоятелно финансиране на такива инициативи.

3.4.

На базата на краткосрочни и дългосрочни прогнози за търсене на работна сила да се
разработят програми, насочени към формирането на дигитални и „зелени умения“ в
подкрепа на справедливия двойствен преход, приоритетно посредством съвместни
действия на социалните партньори.

3.5.

ИСС подчертава важността на изпълнението на Цел 2 от Плана за действие на ЕССП
за ежегодното включване на най-малко 60% от всички възрастни в поне една форма на
обучение. Това сериозно предизвикателство за страната ни може да бъде постигнато
само при достатъчно висока ангажираност на социалните партньори и въвеждане на
нови инструменти, подходи и мерки, спешно подкрепени с финансов ресурс по ПРЧР
още от началото на програмния период.

3.6.

Приоритетно следва да бъдат разработени операции, които да бъдат насочени към
изпълнението на съвместни дейности на социалните партньори за целево стимулиране
на социалния диалог и колективното трудово договаряне в изпълнение на препоръката
за изготвяне на Национални програми за насърчаването им.
7
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3.7.

Финансиране на активни мерки на пазара на труда, изпълнявани посредством
съвместни действия на социалните партньори за активиране, мотивиране и обучение
на нискообразованите, неквалифицираните и неактивните лица.

3.8.

Индивидуални стимули за изграждане на STEM знания и умения на човешките
ресурси.

3.9.

При изготвянето на предложения за избор на критерии по програмата ИСС призовава
да се залагат мерки, дейности и инструменти, които

да допринесат за позитивната

и качествена промяна на конкурентоспособността и на показателите, които се
наблюдават чрез т.нар. скор борд по ЕССП за България, включително Коефициента на
Джини и показателя Квинтилно съотношение на доходите 80/20, както и изпълнението
на ЕССП и Плана за действие.
3.10. Подкрепа за подобряване на условията за здравословна и безопасна работна среда като
ключов елемент за постигането на устойчива и качествена заетост.
3.11. ИСС подкрепя напълно възприетия подход да бъдат предварително – още преди старта
на програмата3, обсъдени и одобрени критерии за избор на операции и приветства поконкретно „Младежка заетост +“, „Започвам работа“, „Адаптирана работна среда“,
„Нови умения“ и „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“.

4.

Предложения по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за
интелигентна трансформация“ за периода

2021 - 2027 г. ИСС настоява

научноизследователската и развойна дейност да бъде изведена като основен
приоритет чрез:
4.1

Насърчаване на приложните научни изследвания – включително чрез разширяване на
възможностите за използване на изкуствения интелект, и по посока на масовото
производство на индивидуализирани продукти.

4.2

Насърчаване на трансфера на резултатите от научноизследователската дейност (НИД)
на висшите училища в МСП.

4.3

Подкрепа за стимулиране на НИД и иновациите в предприятията.

4.4

Инвестиции в иновационната и развойната инфраструктура.

4.5

Подкрепа за научноизследователски проекти с приложна насоченост в приоритетните
области и насърчаване на интеграцията на научните изследвания и производството.

3

През юни 2022 г.
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4.6

Подкрепа за стартирането на иновационни предприятия (в т.ч. от страна на висшите
училища) чрез активни политики за насърчаване развитието на рисковото инвестиране
в страната.

5.

Предложения по Стратегическия план за развитие на земеделието и развитие на
селските

райони

за

периода

2021

–

2027

г.

Предвид

значимостта

и

геостратегическото значение на селскостопанския сектор за икономиката на страната
и щетите, които понася от повишаване на цената на електроенергията и на горивата, е
необходимо спешно да бъдат насочени средства за постигането на икономически
жизнеспособен, конкурентен и пазарноориентиран аграрен сектор, способен да
обезпечи продоволствената сигурност, която, както съвременността показва, може да
бъде застрашена и по линия на военните конфликти, чрез снабдяване с качествени
храни на достъпни цени, така че да предостави обществени и екологични стоки и
услуги в полза на обществото чрез:
5.1

Подкрепа за увеличаване на селскостопанската производителност чрез насърчаване на
техническия прогрес и осигуряване на интензивно, дигитализирано и устойчиво
развитие на селскостопанското производство, прилагащо най-новите технологии,
както и за оптимално използване на производствените фактори, по-специално на
работната сила.

5.2

Насърчаване на взаимодействието с други структурни фондове и инструменти като
ЕФРР, ЕСФ+ и „Хоризонт Европа“ за решаване на проблеми от структурно естество,
свързани със застаряването на населението, обезлюдяването и липсата на
възможности за младите хора в селските райони.

5.3

Предоставяне на инвестиционна подкрепа за развитието на инфраструктурата (напр.
транспорт, съхранение, цифрови мрежи), която да способства допълнително за
подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта на селскостопанския сектор.

5.4

В рамките на директните плащания следва да се предвиди компенсация за разходите
и пропуснат доход от прилагането на високи производствени стандарти и екологични
изисквания на ЕС; поддържане на селскостопанското производство в найнеоблагодетелстваните райони и подпомагане на уязвимите сектори.

5.5

Подкрепата за земеделските стопанства да продължи да бъде насочвана основно към
активните земеделски стопани, а дефиницията за „млад фермер“ – преразгледана и на
нея да отговаря всяко лице до 40-годишна възраст.

5.6

Насърчаване използването на цифровизация, дистанционното наблюдение и ИТтехнологии с цел изграждането на по-ефективни, по-евтини, по-точни и качествени
9
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системи за прилагане и контрол в селското стопанство, включително разширяване на
широколентовото покритие в селските райони.
5.7

Насърчаване на модернизационните и инвестиционните мерки, подкрепящи
създаването на работни места, конкурентоспособността и устойчивостта на сектора на
селското стопанство и свързаните аграрни дейности, вкл. преработка, подкрепа на
предприемачеството в селските райони, защита и опазване на природните екосистеми,
изграждане на вериги за създаване на стойност.

5.8

Подпомагане на земеделските производители да трансформират производствения си
капацитет така, че да се ползват по-устойчиви модели.

6.

Предложения по Програма „Развитие на регионите 2021 – 2027 г.“ ИСС
подчертава, че Програмата за развитие на регионите е важен инструмент за
повишаване на благоденствието на българските граждани, като сред основните
приоритети са справянето с негативните демографски тенденции и намаляването на
регионалните различия по отношение на трудовия профил, покупателната способност
и възможностите за заетост на населението, включително създаването на по-добри
условия за бизнес в по-малките населени места. За преодоляване на тези проблеми
предлагаме програмата да стартира приоритетно с мерки в рамките на Приоритет 2 Интегрирано териториално развитие на регионите, който предвижда партньорство
между всички заинтересовани страни, по-специално свързани със:

6.1

Подобряване на енергийните характеристики на жилищни и нежилищни сгради –
както обществени, така и частни, за постигане на високо енергийно ефективен и
декарбонизиран сграден фонд до 2050 г.

6.2

Подобряване или изграждане на нова техническа инфраструктура за бизнес и
предприемачество (включително сгради) за развитие на бизнес и индустриални
паркове или друга инфраструктура за развитие на икономически дейности и подкрепа
за иновации и развитие на МСП.

6.3

Подпомагането на целеви Енергийни общности (кооперативи) позволява привличане
на частни инвестиции и реализация и управление на устойчиви енергийни
производства, които създават дългосрочни приходи за техните членове или осигуряват
енергийна независимост за някои от тях. Активното подпомагане на създаването на
енергийни кооперативи е неразделна част от модерното енергийно развитие и следва
да бъде подкрепяно – както финансово, така и при необходимост, с промяна на
законодателната наредба и съществуващите регулации, с цел насърчаването на:
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6.3.1. Енергийни общности с участие на енергийно уязвими потребители – в тези случаи
създаването на общностите позволява дългосрочно да се решават проблеми на
уязвимите групи.
6.3.2. Енергийни общности с участие на работещите в предприятия, включително от
въгледобивния сектор и производството на електрическа енергия от въглища. При
реализация на проекти за нови енергийни производства в рамките на въгледобивните
региони следва да се осигурява възможност за подкрепа, преквалификация и
включване в заетост на освободените работници и техните семейства.
6.4

Подобряване на пътната инфраструктура, функционалните връзки и безопасността.

6.5

Инвестиции в образователната, здравната и социалната инфраструктура и оборудване
за предоставяне на интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за
уязвими групи, възрастни хора, хора с увреждания или деца, вкл. детски ясли.

7.

Предложения по Програма „Транспортна свързаност за програмен период 2021 –
2027 г.“ Транспортната система е от решаващо значение за българските предприятия
и европейските и световни вериги на доставки. За постигането на неутрален по
отношение на климата континент до 2050 г. са необходими усилията на всички
държави членки, което изисква амбициозни промени в областта на транспорта. В тази
сфера, както и по отношение на транспортната свързаност България продължава да
изостава в изпълнението на целите си. ИСС препоръчва новата програма да стартира
приоритетно със:

7.1

Инвестиции за развитието на железопътната инфраструктура. Европейските
директиви изискват това да стане до 2030 г. и са необходими спешни мерки за
ускоряване на процесите най-вече в железопътната инфраструктура на България. Това
е единственият начин за намаляване на вредните емисии.

7.2

Фокусиране на инвестиции и конкретни действия в подобряването на пътната
безопасност. Необходими са преформулиране на стратегията в тази област и укрепване
на капацитета на ангажираните администрации.

8.

Предложения по Програма

„Морско дело, рибарство и аквакултури за

програмен период 2021 – 2027 г.“ Рибарството и аквакултурите имат съществена роля
в организацията на живота на Черно море, като в България уловите на черноморски
видове подпомагат множество семейства по крайбрежието, като 86% от заетостта
принадлежи на дребномащабния риболов. Проблемите, пред които са изправени
предприятията от сектора, са свързани най-вече с морално остарелите оборудване и
11
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плавателни съдове, които не отговарят на европейските стандарти. Предвид забраната
за изграждането на нови риболовни кораби спешните и най-важни приоритети, с които
следва да стартира програмата са:
8.1

Предоставяне на средства за реновиране и технологично обновление на наличните
риболовни кораби и лодки, включително за закупуване на оборудване и екипировка,
осигуряващи безопасни условия на труд, надхвърлящи законовите изисквания.

8.2

Надграждане на уменията за покриване на нуждите, произтичащи от нови
възможности за бизнес в рибарството (например професионално обучение, обучение
и насърчаване на млади рибари, учене през целия живот, разпространение на знания и
опит).

8.3

Инсталиране или обновяване на съоръжения за почивка, предназначени изключително
за използване от екипажа, включително санитарни съоръжения, общи помещения.

8.4

Закупуване на бордови системи за предотвратяване на пожари, системи за безопасност
и алармени системи или системи за намаляване на шума.

8.5

Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, по-специално чрез
укрепване на конкурентоспособността на производството на аквакултури.

8.6

Разработване на мерки за насърчаване на предлагането на пазара, качеството и
добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултури, както и преработването
на тези продукти.

9.

Предложения по Програма „Образование 2021 – 2027 г.“ ИСС обръща голямо
внимание на образованието, като участва активно със свои представители в различни
съвети, работни групи и други форми на консултации. В тази връзка ИСС счита, че
основен акцент следва да бъде поставен върху дейностите, свързани с подобряване на
връзката между образованието и бизнеса, като се подпомогне:

9.1

Приоритетно развитие на обучението по професии, необходими за развитие на
производството и внедряването на иновации, и особено на технически специалности в
системите на средното и висшето образование.

9.2

Насърчаване и разширяване на връзката на браншови камари, сдружения и фирми с
висши технически училища за пилотно въвеждане на дуално обучение на бакалаври
по най-важните за предприятията специалности.

9.3

Подкрепа за активно развиване на модела за партньорство „професионална гимназия
- предприятие” съгласно утвърдени практики от Германия, Австрия, Швейцария,
включително оценка на реализираните пилотни проекти и разширяване на успешните
практики.
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9.4

Актуализация на учебните програми в областта на ПОО с активно участие на
представители на утвърдени предприятия, водещи в своята област, включително
консултиране на преподаватели, въвеждане на позицията „ментор” или „наставник” от
работещите в реалния сектор, привличане на представители на предприятия в процеса
на обучение – както в професионалните училища, така и във висшите технически
университети.

9.5

Подкрепа на партньорствата между български училища и университети и водещи
чуждестранни училища и университети със сходни професионални и научни профили.

9.6

Развиването на програми за сътрудничество с докторанти, в рамките на които се
предлагат възможности за приложна научноизследователска работа върху реални
бизнес казуси и процеси.

9.7

Поощряване на интердисциплинарното образование.

9.8

Осигуряване на възможности за подкрепа за провеждане на обучения от водещи
професионалисти от практиката и/или от ЦПО към социални партньори, предприятия
на преподаватели от средни професионални училища с цел придобиване и усвояване
на знания за съвременното технологично развитие на определени професии или
специалности от професии.

10.

Предложения по Програма „Околна среда 2021 – 2027 г.“ Създаването на обща
управленска визия за развитие на ВиК сектора е повече от необходимо с оглед на
факта, че през 2022 г. започва да тече следващият регулаторен период 2022 – 2026 г.,
за който ВиК дружествата трябва да предвидят конкретни инвестиции и цели,
постигането на които неминуемо ще доведе до повишаване на цената на ВиК услугите.
Ето защо е жизненоважно да бъдат разработени конкретни механизми, които да
гарантират, че повишаването на цената на услугата ще доведе и до подобряване на
нейното качество. Същевременно е налице сериозен проблем с наличието на
пречиствателни станции в редица общини с население над 10 000 човека. В тази връзка
ИСС предлага програмата приоритетно да стартира със:

10.1

Проекти, свързани с пречиствателни станции за отпадъчни води, които изискват
консолидирана територия, като консолидацията е важен процес с оглед достъпа до
европейско финансиране за ВиК инфраструктура. Този процес следва да бъде ускорен
за останалите шест такива района на територията на страната.

10.2

Разработване на механизми за мониторинг на количеството и качеството на водите.
Качеството не включва само химическото състояние, но и вирусологичните
изследвания, като за целта трябва да се укрепи капацитетът (човешки и технологичен)
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на Изпълнителната агенция по околна среда и Регионалните инспекции по околна
среда и водите, тъй като в момента лабораториите на ИАОС не са обезпечени с такъв
тип оборудване и това обстоятелство налага наемането на външни консултанти и
лаборатории, които да изпълнят тези анализи.

11.

Предложения по Програма „Техническа помощ“. ИСС настоява за ускоряване и
финализиране на процесите по изграждането на електронно правителство,
включително посредством:

11.1

Ускоряване на дейностите за въвеждане на електронно управление, за да може
държавата да комуникира с бизнеса и гражданите прозрачно, по-ефективно,
подобрявайки бизнес средата и намалявайки нивото на корупция. Социалните
партньори следва да бъдат активни участници при определяне на обхвата на услугите
към гражданите и бизнеса и вътре в държавната/общинската администрация – така че
те да подкрепят и подсилят капацитета на държавната администрация за изпълнение
на заявените намерения и срокове.

11.2

Участие в мониторинга по изпълнението на стратегическите документи за програмен
период 2014 – 2020 г. на финансиране със средства от европейските фондове, както и
иницииране изготвянето на пълен анализ на постигнатото изпълнение, установените
проблеми, пропуски и набелязаните мерки за подобрение на процедурните реализации
в следващия планов период.

/п/
Зорница Русинова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ
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Приложение 1
Конкретно ИСС предлага приоритетно обявяване на следните процедури/операции
със съответните примерни елементи на методологиите и критериите за избор на операции.
Предложения по Програма „Конкурентоспособност и иновации в
предприятията“ за периода 2021 – 2027 г
1. Подкрепа за производствени инвестиции в предприятията съгласно регионалния
потенциал за развитие
Примерно наименование на
Подкрепа за производствени инвестиции в
операцията
предприятията
съгласно
регионалния
потенциал за развитие
Приоритет/цел на политика
Цел на политиката 1 „По-конкурентоспособна и
по-интелигентна Европа чрез насърчаване на
иновативна и интелигентна икономическа
трансформация и регионална свързаност на ИКТ“
Бенефициенти/допустими
МСП, малки дружества със средна пазарна
кандидати
капитализация
Кратко описание/допустими
Основната цел на подкрепата е предоставянето на
дейности
безвъзмездна финансова помощ на МСП с цел
повишаване
на
ефективността
на
производствените процеси, постигане на повисока производителност,
осигуряване на
качествени работни места, намаляване на
производствените разходи и оптимизиране на
производствената верига.
Допустими дейности:
Подкрепа за закупуване на иновативно за
предприятието технологично оборудване с акцент
върху дигитализацията на производствените
процеси и запазването на околната среда, за да
постигнат пазарно предимство, продуктова
персонализация, гъвкавост, ефективност и
оригиналност
за
разширяване
или
диверсификация на своето производство, в т.ч.:
• закупване на машини, съоръжения и
оборудване, представляващи дълготрайни
материални активи;
• закупуване на специализиран софтуер,
представляващ дълготраен нематериален
актив.
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Режим на държавна/минимална
помощ
Минимална/максимална стойност
на безвъзмездната финансова
помощ

Бюджет

Очакваният ефект е създаване на условия за
растеж и развитие чрез увеличаване на добавената
стойност от предлаганите продукти/услуги или
преориентиране на дейността.
Регионална помощ
•
•
•

за микропредприятия – до 200 000 лв.;
за малки предприятия – до 400 000 лв.;
за средни предприятия и малки дружества със
средна пазарна капитализация и средни
предприятия – до 500 000 лв.
250 000 000 лв.

2. Подкрепа за подобряване на енергийната ефективност
Примерно наименование на
Подкрепа за подобряване на енергийната
операцията
ефективност
Приоритет/цел на политика
Цел на политиката 2 „По-зелена, нисковъглеродна
и устойчива Европа с икономика в преход към
нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване
на чист и справедлив енергиен преход, зелени и
сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване
на последиците от изменението на климата и
приспособяване към него, превенция и управление
на риска и устойчива градска мобилност“
Бенефициенти/допустими
МСП, малки дружества със средна пазарна
кандидати
капитализация, големи предприятия, включително
такива с потенциал за реализиране на мерки за
енергийна ефективност.
Кратко описание/допустими
Допустими дейности:
дейности
•
Закупуване на енергоспестяващи машини,
съоръжения и оборудване, представляващи
дълготрайни материални активи, на база на
определен списък на групи енергоспестяващи
активи;
•
Въвеждане и сертифициране на системи за
енергиен мениджмънт.
Режим на държавна/минимална
Регионална помощ
помощ
Минимална/максимална стойност
на безвъзмездната финансова
• за микропредприятия – до 200 000 лв.;
помощ
• за малки предприятия – до 400 000 лв.;
• за средни предприятия и малки дружества със
средна пазарна капитализация – до 500 000 лв.;
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Интензитет на помощта
Бюджет
3. Дигитализация на МСП
Примерно наименование на
операцията
Приоритет/цел на политика

Бенефициенти/допустими
кандидати
Кратко описание/допустими
дейности

• за големи предприятия – до 700 000 лв.
50%
150 000 000 лв.

Дигитализация на МСП
Цел на политиката 1 „По-конкурентоспособна и
по-интелигентна Европа чрез насърчаване на
иновативна и интелигентна икономическа
трансформация и регионална свързаност на ИКТ“
МСП
Развитие на управленския капацитет и растеж на
МСП и осигуряване на качествени работни места
чрез
насърчаване
на
използването
на
информационни и комуникационни технологии и
услуги с цел подобряване на качеството на
съществуващи процеси, продукти и услуги чрез
въвеждане на базирани на ИКТ системи и
приложения.
Допустими дейности:
• Въвеждане на ИКТ системи и приложения
за автоматизация на производствените
процеси, вкл. такива, използващи VR/AR
(виртуална/добавена реалност) технологии,
AI (изкуствен интелект) и др.;
• Въвеждане на ИКТ системи и приложения
за
подобряване
качеството
на
продукти/услуги, вкл. чрез осигуряване на
възможност
за
персонализиране
и
адаптиране на продуктите/услугите към
нуждите на клиентите;
• Въвеждане на ИКТ системи и приложения
за
управление
на
процесите
в
предприятията
като
ERP
системи
(управление на ресурсите); CRM системи
(управление на работата с клиенти); SCM
(за управление на доставките), MOM/MES
системи (управление на производството);
APS (оптимизиране на производството);
EAM (управление на активите); BI
(Business Intelligence) или друг вид
17
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Режим на държавна/минимална
помощ
Минимална/максимална стойност
на безвъзмездната финансова
помощ
Интензитет на помощта
Бюджет

базирани на ИКТ системи и приложения;
• Създаване/надграждане
на
интернет
страница, мобилни приложения или друг
вид електронна платформа.
Регионална помощ
• за микропредприятия – до 100 000 лв.;
• за малки предприятия – до 250 000 лв.;
• за средни предприятия – до 400 000 лв.
70%
74 000 000 лв.

4. Професионализиране на управлението в МСП
Примерно наименование на
Професионализиране на управлението в МСП
операцията
(или „Изграждане на управленски екипи“)
Приоритет/цел на политика
Цел на политиката 1 „По-конкурентоспособна и
по-интелигентна Европа чрез насърчаване на
иновативна и интелигентна икономическа
трансформация и регионална свързаност на ИКТ“,
Бенефициенти/допустими
МСП и Национални сдружения на МСП
кандидати
Кратко описание/допустими
Развитие на управленския капацитет и растеж на
дейности
МСП, както и гарантиране на качествени работни
места чрез привличане и обучение на
професионални мениджъри в критични за успеха
на МСП области на управление – дигитализация,
иновации (вкл. интелектуална собственост),
финанси, маркетинг (вкл. комерсиализация на
иновационни продукти и излизане на външни
пазари), операции, човешки ресурси.
Допустими дейности:
• Изследване и оценка на потенциала за
растеж на МСП и свързаните с очаквания
растеж потребности от изграждане на
професионален управленски екип;
• Установяване
на
квалификационни
стандарти и изисквания към знанията,
уменията
и
компетенциите
на
професионалните
мениджъри
(по
функционални области на управление),
необходими за успешното управление на
растежа на МСП;
• Разработване на програми за обучение на
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Режим на държавна/минимална
помощ
Минимална/максимална стойност
на безвъзмездната финансова
помощ
Интензитет на помощта
Бюджет

професионални мениджъри, съвместно със
заинтересовани
висши
училища,
отговарящи на практическите потребности
на МСП с потенциал за растеж;
• Привличане и обучение на професионални
мениджъри за нуждите на МСП с
потенциал за растеж.
Регионална помощ
• Мин. 100 000 лв.
• Макс. 400 000 лв.

Предложения по Програма „Развитие на човешките ресурси“
за периода 2021 – 2027 г.
1. Насърчаване на мобилността и развитието на умения
Примерно наименование на
Насърчаване на заетостта и развитието на
операцията
умения
Приоритет/цел на политика
Приоритет 1: Насърчаване на заетостта и
развитието на умения.
Бенефициенти/допустими
МСП, работодатели, реализиращи чуждестранни
кандидати
инвестиции.
Кратко описание/допустими
Трудовата заетост е изключително обвързана с
дейности
инвестиционната политика на България. Един от
основните проблеми, поради който понастоящем
инвеститорите не идват в България, е липсващата
квалифицирана работна ръка. Невъзможността да
намерят квалифициран персонал за целия
производствен процес, който ще реализират в
предприятието, в което инвестират, ги кара да
търсят други държави, в които липсват
ограничения за броя на временно привлечените за
работа специалисти от чужбина. По този начин
например бяха реализирани инвестициите за
производство на двигатели за фирмата „Дачия“ и
корабостроителницата в Констанца в Румъния.
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Минимална/максимална стойност
на проект
Бюджет
2. „На път“
Примерно наименование на
операцията
Приоритет/цел на политика

Привлечена бе квалифицирана работна ръка от
Виетнам, като над 80% от работещите там бяха от
чужбина. Сега, когато инвестицията е реализирана
и е действаща, връщащите се в родината чужди
работници се заместват с подготвените по
програмите за образование и квалификация
румънски работници.
В настоящия момент българските квалифицирани
работници поради липса на инвестиции в сферата
на тяхната специализация търсят реализация извън
България.
Примерни дейности:
• Осигуряване на „пакети“, стимули и мерки за
мобилност на лица, вкл. привличане лица от
чужбина, с цел включването им в пазара на
труда в страната, в т.ч. възможност за
развитие на предприемаческа дейност за лица
в малките населени места, според профила на
лицето;
• Подкрепа на трудовата мобилност чрез
допълваща подкрепа за работодателите за
транспортиране на целевите групи от и във
населени места, в които липсва ежедневен
обществен транспорт;
• Обучение на заети лица за придобиване на
специфични
умения,
необходими
на
работодателите за изпълнение на поставените
задачи със задължително обучение за
придобиване на дигитални умения.
Мин. 10 000 лв.
Макс. 100 000 лв.
80 000 000 лв.

На път
СЦ 1: Подобряване на достъпа до трудова заетост
и мерки за активизиране за всички лица, търсещи
работа, и най-вече за младите хора, по-специално
чрез изпълнението на гаранцията за младежта, за
дългосрочно
безработните
и
групите
в
неравностойно положение на пазара на труда и за
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Бенефициенти/допустими
кандидати

Кратко описание/допустими
дейности

Минимална/максимална стойност
на проект

Бюджет

неактивните лица, както и чрез насърчаване на
самостоятелната заетост и социалната икономика
Микро-, малки, средни и големи предприятия в
качеството им на работодатели със самостоятелна
правосубектност,
които
имат
право
да
осъществяват дейност на територията на
Република България, в съответствие с българското
законодателство
Операцията цели осигуряване на организиран
транспорт до и от работното място от работодателя
за заетите в съответното предприятие лица за
период до 12 месеца с цел насърчаване
професионалната и географската мобилност.
Осигуряване на възможности за транспортиране
на работещите от/до населени места, в които
липсва
ежедневен
обществен
транспорт.
Подпомагане на работодателите да осигурят
адекватни на потребностите на персонала им
социални придобивки под формата на съобразен с
работното време и местоживеенето на лицата
транспорт,
включително
подпомагане
на
работодателите да оптимизират разходите си за
транспорт
предвид
високите
цени
на
енергоносителите и горивата.
Примерни разходи:
• Разходи за превоз на пътници с автобуси или
леки автомобили до определен размер,
независимо от броя на пътниците в него;
• Разходи за гориво;
• Разходи за възнаграждения и осигурителни
вноски от страна на работодателя за лицата,
които ще извършват превоза на пътници от и до
работното място.
За бенефициенти – микро-, малки и средни
предприятия, не се изисква съфинансиране.
За бенефициенти – големи предприятия, се
изисква минимално съфинансиране в размер на
20% от общата стойност на проекта.
Мин. 20 000 лв.
Макс. 391 166 лв.
45 000 000 лв.
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Предложение по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация
за интелигентна трансформация за периода 2021 – 2027“
1. Ваучери за иновации
Примерно наименование на
Ваучери за иновации
операцията
Приоритет/цел на политика
СЦ 1 Развитие и засилване на капацитета за научни
изследвания и иновации и на внедряването на
модерни технологии
Бенефициенти/допустими
Предприятия от следните сектори:
кандидати
• C: Преработваща промишленост;
• F: Строителство;
• H: Транспорт, складиране и пощи;
• J: Създаване и разпространение на
информация
и
творчески
продукти;
Далекосъобщения;
• М: Професионални дейности и научни
изследвания;
• Q: Хуманно здравеопазване и социална
работа;
• R: Култура, спорт и развлечения, центрове
за
върхови
постижения,
центрове
за
компетентност,
изследователски
организации, стартиращи предприятия с
висок потенциал за растеж, иновационни
клъстери, офиси за технологичен трансфер.
Кратко описание/допустими
Целта на операцията е да помогне на МСП да
дейности
заплащат за нови процеси и системи, които ще
подобрят ефективността им и ще помогнат за
пускането на нови продукти на пазара.
Непрекъснато се говори за подобряване на
връзката между бизнеса и НИРД, но предвид
преобладаващите МСП в българската икономика и
особено след периода на пандемия предприятията
трудно могат да отделят средства за разработване
на иновации или за наемането на такива
специалисти. Същевременно Центровете за
върхови постижения и редица научни организации
разработват различни решения за подобряване на
бизнес процесите, които остават неизползвани. За
да се създаде доверие в двете страни и да се
установят нужните партньорства, е добре да се
подпомогне процесът по свързване на бизнеса с
научните
центрове,
университетите
и
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Минимална/максимална стойност
на проект
Бюджет

организациите,
извършващи
приложни
изследвания.
Изпълнението на операцията е чрез емитиране на
ваучери за иновации за насърчаване на външното
споделяне на знания в бизнеса. Това ще даде
възможност на МСП, включително стартиращи
такива да си сътрудничат с външни експерти, за да
придобият нови знания, които да помогнат на
техния бизнес да се иновира, развива и расте. Това
ще даде тласък и по-ускорено навлизане в ерата на
Индустрия 4.0. Ваучерите ще могат да се
използват напр. за услуги и достъп до нови
технологии в Центровете за върхови постижения
или в различни научни организации, както и чрез
тях да се възлага разработването на напр.
продуктови иновации, организационни иновации
и др. подобни.
Допустимите дейности, за които да се използва
ваучерът, са:
• Разработване на нов продукт/услуга или
предоставяне на нови услуги;
• Планиране на иновации и развитие на бизнес
модел за използването им;
• Подобряване на качеството на продукти и
услуги;
• Разработване на полезен модел;
• Използване на модерни информационни
технологии.
Стойността на един ваучер се предлага да бъде до
10 000 лв., които представляват безвъзмездна
държавна помощ de minimis.
Мин. 3 000 лв.
Макс. 10 000 лв.
50 000 000 лв.

2. Повишаване на уменията за интелигентна специализация
Примерно наименование на
Повишаване на уменията за интелигентна
операцията
специализация
Приоритет/цел на политика
СЦ 2 Развитие на умения за интелигентна
специализация,
индустриален
преход
и
предприемачество
Бенефициенти/допустими
Центрове за върхови постижения, центрове за
кандидати
компетентност, изследователски организации,
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Кратко описание/допустими
дейности

Минимална/максимална стойност
на проект
Бюджет

висши училища, предприятия, включително спиноф компании и стартиращи предприятия с висок
потенциал за растеж, иновационни клъстери,
офиси за технологичен трансфер, индустриални
паркове, консорциуми, институции и ведомства,
работещи в областта на научноизследователската
и иновационна дейност.
Операцията цели да повиши уменията на
опериращите предприятия с цел по-лесен
индустриален преход, внедряване на ключови
активиращи технологии (key enabling technologies
– KET) и насърчаване на дигиталното
предприемачество. Предлага се операцията да се
изпълнява в два компонента.
К1 - Създаване на платформа за умения за
интелигентна специализация (S3 умения),
включваща висококвалифицирани и подготвени
обучителни организации и експерти в различни
сфери и направления, имащи отношение към
общата
политика
и
интелигентната
специализация.
К2 – Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ на предприятията за оценка на нуждите им
и достъп до обучения чрез платформата.
До 5 000 лв.
45 000 000 лв.
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