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                                                                                     Приет на 21.12.2022 г. 

П Л А Н   

за дейността през 2023 година  

 

І. Разработване и приемане на становища на Икономическия и социален съвет по 

предложение на: 

1. Президента на Република България 

Срок: постоянен 

2. Председателя на Народното събрание 

Срок: постоянен 

3. Министерския съвет 

Срок: постоянен 

 

ІI. Разработване и приемане на актове по проблеми на икономическата и 

социалната политика. 

АКТОВЕ ПО ХОРИЗОНТАЛНИ ТЕМИ: 

1. Резолюция на ИСС относно членството на България в Еврозоната 

Срок: първо шестмесечие 

Докладчик: заместник-председатели 

Председателски съвет 

2. Анализ на основните макроикономически и фискални параметри в България за 

периода 2015 – 2022: Средносрочна бюджетна прогноза и структура на БВП 

Срок: второ шестмесечие 

Докладчик: група 1 и 2 

Комисия по макроикономика, бюджет и финанси 
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3. Резолюция по НПВУ 

                                     Срок: второ шестмесечие (септември) 

                                     Докладчици: заместник-председателите 

                              Председателски съвет 

4. „Анализ на конвергентните и кохезионни процеси и предизвикателства“ 

Срок: четвърто тримесечие 

Докладчик: група 2 

Комисия по европейски политики и европейски процес 

 

ПРИОРИТЕТ „ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕЛЕН ПАКТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

НА БЪЛГАРИЯ: 

5. Становище „Стратегически документи в областта на енергетиката - гарантиране 

на балансираното развитие на мощностите и справедлив зелен преход“. 

(Преглед на изпълнението на ИНПЕК и насоки за ревизия на плана през 2023 г., 

НПВУ, териториални планове, Готови за цел 55). 

Срок : първо шестмесечие 

Докладчици: група 1 и 2 (членове на комисията) 

Временна Комисия 

6. Анализ на тема „Проблеми и предизвикателства пред свободния пазар на 

електроенергия. Причини за енергийната криза и мерки за преодоляването ѝ“ 

Срок: първо шестмесечие 

Докладчици: група 1 и 2 (са членове на комисията) 

Временна Комисия 

7. Становище по Националния план за развитие на биологичното производство 

2030 г.  

Срок: първо шестмесечие 

Докладчици: група 3 
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Комисия по устойчиво развитие, селско стопанство, 

околна среда и регионални политики 

8. Становище „Жизнени и устойчиви селски райони в България в контекста на 

дългосрочната визия на ЕС“ 

                                  Срок: първо шестмесечие 

                                  Докладчик: група 3 

Комисия за устойчиво развитие, селско стопанство, околна 

среда и регионални политики 

 

ПРИОРИТЕТ „ТЕХНОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ 

НА ИКОНОМИКАТА И ОБЩЕСТВОТО“: 

9. Дигитална България: политики, мерки и предизвикателства (включително за 

Индустрия 4.0) 

                                      Срок: второ шестмесечие 

                                      Докладчици: група 1 и 2 

                                      Комисия по икономическа политика 

 Комисия по устойчиво развитие, селско стопанство, 

околна среда и регионални политики    

10. Становище „Ролята на изкуствения интелект в управлението на човешкия 

капитал и условия на труд на работещите през дигитални платформи в 

България“ (COVID-19 - катализатор на дигиталната трансформация в България) 

Срок : второ шестмесечие 

Докладчик: група 2 и група 1 

Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и 

индустриални отношения 

Комисия по устойчиво развитие, селско стопанство, 

околна среда и регионални политики 
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ПРИОРИТЕТ „ЕВРОПЕЙСКИЯТ СТЪЛБ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА (ЕССП) – 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕССП И ПРОЕКЦИЯТА МУ ЗА 

ПЪРВИЯ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН НА БЪЛГАРИЯ“: 

11. Становище „Европейската стратегия за полагането на грижи – насоки за 

приложението ѝ в България“ 

Срок : първо шестмесечие 

Докладчик: група 2 и 3 

Комисия по социална политика 

12. Становище „Енергийна, водна и транспортна бедност – специфики при 

проявлението и мерки за преодоляването им“ 

Срок: второ шестмесечие (септември) 

Докладчик: група 2 и 3 

Комисия по социална политика 

Комисия за устойчиво развитие, селско стопанство, околна 

среда и регионални политики 

13. Сравнителен анализ на европейските практики за индексиране на заплатите в 

частния сектор 

Срок: второ шестмесечие 

Докладчик: група 1 и 2 

Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и 

индустриални отношения 

Комисия по европейски политики и европейски процес 

14. Становище „Подходи за изготвяне на план за действие за насърчаване на 

колективното трудово договаряне в България“ 

Срок: първо шестмесечие 

Докладчик: група 1 и 2 
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Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и 

индустриални отношения 

Комисия по европейски политики и европейски процес 

15. Анализ на интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда - мерки, 

стимули и предизвикателства 

Срок: първо шестмесечие 

Докладчик: група 3 и 1 

Комисия по социална политика 

Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и 

индустриални отношения 

16. Становище „Преглед на националната система за осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на труд в България“ 

 Срок : четвърто тримесечие 

Докладчик: група 2 

Комисия по социална политика 

17. Анализ на неформалната и сивата икономика - ефекти върху труда и бюджета. 

Препоръки за формализирането им. 

Срок: четвърто тримесечие 

Докладчик: група 1 и група 2 

Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и 

индустриални отношения  

Комисия по макроикономика, бюджет и финанси 

18. Становище „Гарантиране на достоен труд във веригите на доставки: равно 

заплащане за труд с еднаква добавена стойност.“ 

Срок: четвърто тримесечие 

Докладчик: група 2 и 1 
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Комисия по икономическа политика 

Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и 

индустриални отношения 

19. Становище „Включване и подкрепа за устойчивостта на гражданския сектор по 

време на кризисни ситуации“ 

Срок: четвърто тримесечие 

Докладчик: група 3 

Комисия по европейски политики и европейски процес 

 

III. Организиране на консултации, дискусии, конференции, кръгли маси, 

семинари и други форми с представители на законодателната и изпълнителната 

власт и структурите на гражданското общество по обществено значими въпроси 

на икономическото и социално развитие. 

Дискусии и консултации по икономически и социални проблеми.  

Срок: постоянен 

1. Организиране на дискусия на тема съвместно със СУ „Св. Климент Охридски“ 

посветена на присъединяването на България към Еврозоната. 

Срок: първо шестмесечие 

2. Серия от дискусии по основните приоритети на ИСС: еврозоната, зелената 

сделка, дигитализацията и социалната тема, с представяне на всички актове по 

темите. 

3. Юбилейна конференция, посветена на 20-годишнината от учредяването на ИСС 

Срок: м. декември 
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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 др. 

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: постоянен 

2. Промени в правилника за дейността на ИСС. 

Срок: постоянен 

 


