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П Л А Н   

за дейността през 2022 година  
  

І. Разработване и приемане на становища на Икономическия и 

социален съвет по предложение на: 

 

1. Президента на Република България 

1.1. Анализ на тема „Демографското и социално-

икономическото състояние на районите за планиране – 

актуално положение и перспективи за развитие“ 

Срок: 16 септември 2022 г. 

Докладчик: I група, II група и III група 

 

Временна комисия 

 

2. Председателя на Народното събрание 

2.1. Анализ на тема „Въздействие на присъединяването на 

България към еврозоната върху икономическото развитие, 

инфлацията и доходите в страната“. 

Срок: 1-во полугодие  

Докладчик: I група, II група и III група 

 

Комисия по макроикономика, бюджет и 

финанси 

Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и 

индустриални отношения 

Комисия по икономическа политика 

 

3. Министерския съвет 

3.1. Становище на тема „Изработване на становище по обхвата и 

адекватността на Кодекса за социална подкрепа. Рискове и 
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предизвикателства пред въвеждането на интегриран подход за 

подкрепа“ 

Срок: 2-ро полугодие  

Докладчик: II група и III група 

 

Комисия по социална политика 

Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и 

индустриални отношения 

Комисия по макроикономика, бюджет и 

финанси 

 

3.2. Анализ на тема „Анализ на актуалното състояние на работните 

заплати в България - изводи и препоръки.“ 

 

Срок: 2-ро полугодие  

Докладчик: I група, II група и III група 

 

Временна комисия 

 

ІI. Разработване и приемане на актове по проблеми на 

икономическата и социалната политика. 

 

1. Становище „Доходни неравенства в България: Икономически 

политики и превенция“ 

Срок : 1-во полугодие 

Докладчик: I група и II група 

 

Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и 

индустриални отношения 

Комисия по макроикономика, бюджет и 

финанси 
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2. Становище по Стратегическия план за развитие на земеделието и 

селските райони за периода 2023 – 2027 г.  

Срок : 1-во полугодие 

Докладчик: III група 

 

Комисия по устойчиво развитие, селско 

стопанство, околна среда и регионални 

политики 

Комисия по европейски политики и европейски 

процес 

 

3. Становище „Териториални планове за справедлив преход - цели, 

предизвикателства и очакван ефект.“  

Срок: 1-во полугодие 

Докладчик: I група, II група и III група  

 

Комисия по устойчиво развитие, селско 

стопанство, околна среда и регионални 

политики 

Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и 

индустриални отношения 

  

4. Становище „Законодателната инициатива на ЕК „Подготвени за цел 

55“ в българския контекст“ 

Срок: 1-во полугодие 

Докладчик: I група, II група и III група 

 

Комисия по икономическа политика 

 

Комисия по устойчиво развитие, селско 

стопанство, околна среда и регионални 

политики 
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5. Резолюция относно проекта на ЗИД на Закона за защита от 

домашното насилие, публикуван в Портала за обществени 

консултации на 13.01.2021 г. 

 

Срок: 1-во полугодие 

Докладчик: III група 

 

Комисия по социална политика 

 

6. Становище по „Национален план за въвеждане на еврото“ 

Срок : 1-во полугодие 

Докладчик: I група, II група, III група 

 

Комисия по макроикономика, бюджет и 

финанси 

 

7. Становище „Трудовата миграция в България – тенденции и 

потребности“ 

 

Срок: 1-во полугодие 

Докладчик: I група, II група и III група  

 

Комисия по труд, доходи и жизнено равнище и  

индустриални отношения 

 

8. Становище относно ратификацията на Конвенция № 190/2019 г. на 

МОТ за премахване насилието и тормоза в областта на труда 

Срок: 1-во полугодие 

Докладчик: I група, II група и III група 

 

Комисия по социална политика 

 

9. Становище „Социален фонд за климата – предизвикателства и 

перспективи“ 
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Срок: 1-во полугодие 

Докладчик: II група и III група 

 

Комисия по устойчиво развитие, селско 

стопанство, околна среда и регионални 

политики 

 

10.  Становище по актуализиран вариант на Споразумението за 

партньорство 

Срок: 2-ро полугодие 

Докладчик: I група, II група и III група 

 

Комисия по европейски политики и европейски 

процес 

 

11. Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на 

решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения 

и дигитализацията 

 

Срок: 2-ро полугодие  

Докладчик: II група и III група 

 

Комисия по европейски политики и европейски 

процес 

 

12.  Становище „Подобряване превенцията на трудовите злополуки и 

професионалните заболявания“ 

Срок: 2-ро полугодие 

Докладчик: I група и II група 

 

Комисия по труд, доходи и жизнено равнище и  

индустриални отношение 
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13.  Становище „Национални цели и приоритети за справедлив 

енергиен преход в Енергийната стратегия на България до 2030 г. с 

хоризонт до 2050“ 

Срок: 2-ро полугодие 

Докладчик: I група, II група и III група 

 

Комисия по икономическа политика 

Комисия по устойчиво развитие, селско 

стопанство, околна среда и регионални 

политики 

 

14. Становище „Политики и мерки за повишаване на информираността 

и на готовността на българските предприятия да осъществят 

успешно климатично неутрална трансформация“ 

 

Срок: 2-ро полугодие 

Докладчик: I група и II група  

 

Комисия по икономическа политика 

Комисия по устойчиво развитие, селско 

стопанство, околна среда и регионални 

политики 

 

15. Анализ на възможностите за защита на работници и служители, 

сигнализиращи за нередности (визираме мерки, подобни на 

залегналите в Директива 2019/1937, но за прилагане на защити при 

свидетелстване за нерегламентиран труд, който е извън въпросната 

директива) 

Срок: 2-ро полугодие 

Докладчик: II група 

 

Комисия по труд, доходи и жизнено равнище и 

индустриални отношения 
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16.  Резолюция по Национален план за възстановяване и устойчивост 

Срок: 2-ро полугодие 

Докладчик: I група, II група и III група 

 

Комисия по макроикономика, бюджет и 

финанси 

 

17.  Становище по Националния план за развитие на биологичното 

земеделие 

Срок: 2-ро полугодие  

Докладчик: III група  

 

Комисията по устойчиво развитие, селско 

стопанство, околна среда и регионални 

политики 

 

 

 III. Организиране на консултации, дискусии, конференции, 

кръгли маси, семинари и други форми с представители на 

законодателната и изпълнителната власт и структурите на 

гражданското общество по обществено значими въпроси на 

икономическото и социално развитие. 

 

1. Дискусии и консултации по икономически и социални проблеми.  

Срок: постоянен 

2. Обсъждане състоянието на регистъра на социалните предприятия 

към МТСП по Закона за предприятията от социалната и солидарна 

икономика. Спазване от работодателите на квотния принцип за 

назначаване на хора с увреждания по ЗХУ и предприемане на мерки 

за спазване и контрол на разпоредбите на ЗХУ с цел създаване 

трудова заетост на хората с увреждания. 

3. Провеждане на съвместно събитие с Икономически, социален и 

екологичен съвет на Франция и с посолството на Република Франция 

в София под егидата на Френско председателство на Съвета на ЕС. 
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4. Провеждане на събитие/обсъждане по предложение на 

организациите на жените в ИСС, Група ІІІ. 

 

IV. Междуинституционално сътрудничество 

1. Поддържане на връзки и информационен обмен с Президентството, 

Народното събрание и Министерския съвет. 

 Срок: постоянен 

 

2. Съвместна дейност и инициативи с работодателските организации, 

организациите на работниците и служителите и други структури на 

организираното гражданско общество. 

Срок: постоянен 

 

3. Сътрудничество със структури на организираното гражданско 

общество, непредставени в ИСС при подготовката на проекти на актове 

на Съвета и провеждане на мероприятия, организирани от ИСС. 

Срок: постоянен 

 

V. Международна дейност на Икономическия и социален съвет 

 

1. Сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет 

(ЕИСК). 

Срок: постоянен 

1.1. Развитие и разширяване на сътрудничеството с ЕИСК  

1.2. Участие на членове на ИСС и представители на неговата 

администрация в организирани от ЕИСК конференции, дискусии, 

инициативи,  срещи и други форми на сътрудничество. 

1.3. Развитие на съвместната дейност с ЕИСК във връзка с 

разработване на анализи и становища, организиране на съвместни 

конференции, дискусии и други. 

1.4. Участие в годишната среща на председателите и главните 

секретари на националните ИСС и сродни институции на 

страните от ЕС и ЕИСК. 
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2. Развитие на двустранното и многостранно сътрудничество с 

национални ИСС и други сродни национални и международни 

институции.    

Срок: постоянен 

2.1. Обмен на информация и добри практики.  

2.2. Съвместна дейност във връзка с разработване на общи документи 

и организиране на съвместни конференции, дискусии и други 

форми.  

2.3. Организиране на взаимни посещения с други национални ИСС и 

сродни  институции.   

2.4. Участие на членове на ИСС и служители на неговата 

администрация в организирани от национални ИСС и други 

сродни национални и международни институции конференции, 

срещи и други форми на сътрудничество. 

2.5. Участие в работата и инициативите на Международната 

асоциация на икономическите и социални съвети и сродни 

институции. 

2.6. Участие в срещите и работата на инициативата „ЕС – 

Средиземноморска зона“ (EUROMED). 

2.7. Поддържане на контакти и сътрудничество с други сродни 

национални и международни институции.   

 

VІ. Институционално развитие  

 

1. Избор на членове на постоянните комисии на ИСС. 

Срок: в съответствие с Правилника за дейността 

на ИСС 

 

2. Промени в правилника за дейността на ИСС. 

Срок: в съответствие с Правилника за дейността 

на ИСС 

 


