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на дирекция „Икономическа и финансова политика“, и Иван Иванов, директор на Централното 
координационно звено към Министерски съвет. Ценна и конструктивна обратна връзка относно 
окончателния проект на актуализирания САС беше получена от Министерство на финансите, 
Българската народна банка, Министерство на труда и социалната политика, Министерство 
на околната среда и водите, Министерство на образованието и науката, Министерство на земе-
делието, храните и горите, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, 
Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията, НОИ и Агенцията за обществени поръчки. Екипът е благодарен за полез-
ните отзиви и коментари.
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 АЗ Агенция по заетостта
 АППТ Активна програма за пазара на труда
 БВП брутен вътрешен продукт
 БДС  брутна добавена стойност
 БНБ Българска народна банка
 ВМ Валутнокурсов механизъм
 ГВС  глобални вериги на стойността
 ГД генерална дирекция
 ГИК глобален индекс 

за конкурентоспособност
 ГМД гарантиран минимален доход
 ДДС данък добавена стойност
 ДМД диференциран минимален доход
 ДП държавно предприятие
 ДППИ  Държавно предприятие 

„Пристанищна инфраструктура“
 ЕБВТ Европейска банка за възстановяване 

и развитие
 ЕБС Европейски банков съюз 
 Евростат Статистическа служба 

на Европейския съюз 
 ЕЗП Европейски зелен пакт (Зелена 

сделка)
 ЕК Европейска комисия
 EПИ  Европейска платформа за иновации
 ЕС Европейски съюз
 ЕСО Електроенергиен системен оператор
 ЕФРР Европейски фонд за регионално 

развитие
 ЕЦА Европа и Централна Азия
 ЕЦБ Европейска централна банка
 ЗЗБ  Закон за защита при бедствия
 ЗТРБ „закотвен“ траен риск от бедност
 ИИ изкуствен интелект
 ИКТ информационни и комуникационни 

технологии
 ИОО Институт Отворено 

общество — София 

 ИПИ Институт за пазарна икономика
 ИСР индикатори за световно развитие
 ИТ информационни технологии
 КТБ Корпоративна търговска банка
 МАГИ  Многостранна агенция за гаранти-

ране на инвестициите
 МАЕ  Международна агенция 

по енергетика
 МВУ  Механизъм за възстановяване 

и устойчивост
 МВФ Международен валутен фонд
 МЗ Министерство на здравеопазването
 МИ Министерство на икономиката
 MиО мониторинг и оценка
 ММСП микро, малки и средни предприятия
 МОН Министерство на образованието 

и науката
 МСП малки и средни предприятия
 МТСП  Министерство на труда и социалната 

политика
 МФК  Международна финансова корпорация
 НАЗ Национална агенция по заетостта
 НЗОК  Национална здравноосигурителна каса
 НИРД научноизследователска и развойна 

дейност
 НОИ Национален осигурителен институт 
 НОК необслужвани кредити
 НПВУ Национален план за възстановяване 

и устойчивост
 НПЕЕ Национална програма за енергийна 

ефективност
 НПЕК Национален план за енергетиката 

и климата
 НПКЗВ  Национална програма за контрол 

на замърсяването на въздуха
 НПНРРБ Национална програма за намаляване 

на риска от бедствия
 НПО неправителствена организация

Съкращения 
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 НППКАВ Национална програма 
за подобряване на качеството 
на атмосферния въздух

 НСИ Национален статистически институт
 НСНРБ  Национална стратегия за намаляване 

на риска от бедствия
 НТИ наука, технологии и иновации
 ОВ оценка на въздействието
 ОГО  организация на гражданското 

общество
 ОГРДВ  образование и грижи в ранна детска 

възраст
 ОИСР Организация за икономическо 

сътрудничество и развитие
 ООН Организация на обединените нации
 ОП РЧР Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“
 ПГ парникови газове
 ПДР  преглед на държавните разходи
 ПЗГ първични здравни грижи
 ПОО професионално образование 

и обучение
 ППС  паритет на покупателната способност
 ПРООН  Програма на ООН за развитие
 ПУРБ Планове за управление на речните 

басейни
 ПЧИ преки чуждестранни инвестиции
 ПЧП публично-частно партньорство
 РЗОК Районна здравноосигурителна каса
 РСУ  Регламент за споделяне на усилията
 САС Систематичен анализ на страната
 СБ Световна банка
 СЗО социално и здравно осигуряване
 СПС стандарт на покупателната 

способност
 СТЕ схема за търговия с емисии
 СФК  световна финансова криза
 ТРБ траен риск от бедност
 УПИ управление на публичните 

инвестиции
 УРБ управление на риска от бедствия 
 УЦЖ учене през целия живот

 УЧР управление на човешките ресурси
 ФПЧ фини прахови частици
 ЦЗСП  Център за заетост и социално 

подпомагане
 ЦИЕ Централна и Източна Европа
 ЦПО централно парно отопление 
 CAFE Директива за по-чист въздух 

за Европа (директивата CAFE)
 CEDEFOP Европейски център за развитие 

на професионалното обучение
 COFOG  Класификация на функциите в дър-

жавното управление
 DESI Индекс за навлизането на цифро-

вите технологии в икономиката 
и обществото

 ЕCI Индекс на икономическата сложност
 EEA Европейска агенция по околна среда
 EIDES  Европейски индекс на цифровите 

предприемачески системи
 ERM Европейски валутнокурсов 

механизъм
 ESF Европейски социален фонд 
 ESPN Европейска мрежа за социална 

политика
 EU MIDIS II Второ проучване на положението 

на малцинствата и дискриминацията 
в ЕС

 EU-SILC Статистика на ЕС за доходите и усло-
вията на живот

 EUROMOD Общоевропейски данъчно-трансфе-
рен микросимулационен модел

 FRA Агенция за основните права
 iPi Индекс на обществена почтеност 
 ISCED  Международна стандартна класифи-

кация на образованието 
 JRC Съвместен изследователски център 

на ЕС
 NUTS Номенклатура на териториалните 

единици за статистически цели
 PISA Програма за международно оценя-

ване на учениците 
 RISE издръжливост, приобщаване, устой-

чивост, ефективност 
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Обхват на сравнителния анализ  
и акроними на държавите 

Анализът в настоящия доклад се основава на сравнения със съседни държави 
и региони в рамките на Европейския съюз, сходни по отношение на прехода, 
наследството и изискванията за реформи за продължаващо сближаване с жизне-
ния стандарт на Европейския съюз. Наименованията на обединенията на реги-
они и абревиатурите, използвани за имената на държавите в настоящия доклад, 
са дефинирани, както следва:

Прибалтийски републики: Eстония (EST), Латвия (LVA), Литва (LTU);

Централна и Източна Европа (ЦИЕ): България (BGR), Полша (POL), Румъния 
(ROU), Словакия (SVK), Словения (SVN), Унгария (HUN), Хърватия (HRV), Чехия (CZE);

Западни Балкани: Албания (ALB), Босна и Херцеговина (BIH), Косово (KOS), Северна 
Македония (MKD), Сърбия (SRB), Черна гора (MNE);

EС-15: Австрия (AUT), Белгия (BEL), Германия (DEU), Гърция (GRC), Дания (DNK), 
Ирландия (IRL), Испания (ESP), Италия (ITA), Люксембург (LUX), Нидерландия 
(NLD), Обединено кралство (GBR), Португалия (PRT), Финландия (FIN), Франция 
(FRA), Швеция (SWE);

Европейски съюз (EС-27): Австрия (AUT), Белгия (BEL), България (BGR), Германия 
(DEU), Гърция (GRC), Дания (DNK), Естония (EST), Ирландия (IRL), Испания (ESP), 
Италия (ITA), Кипър (CYP), Латвия (LVA), Литва (LTU), Люксембург (LUX), Малта (MLT), 
Нидерландия (NLD), Полша (POL), Португалия (PRT), Румъния (ROU), Словакия (SVK), 
Словения (SVN), Унгария (HUN), Финландия (FIN), Франция (FRA), Хърватия (HRV), 
Чешка република (CZE), Швеция (SWE);

EС-28: EС-27 плюс Обединеното кралство (GBR);

Други: Австралия (AUS), Аржентина (ARG), Бразилия (BRA), Израел (ISR), Исландия 
(ISL), Канада (CAN), Колумбия (COL), Мексико (MEX), Нова Зеландия (NZL), Норвегия 
(NOR), Република Корея (KOR), Република Молдова (MDA), Руска федерация (RUS), 
Сингапур (SGP), Съединени американски щати (USA), Турция (TUR), Украйна (UKR), 
Чили (CHL), Швейцария (CHE), Япония (JPN).
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РЕЗЮМЕ 
Актуализацията на Систематичния анализ на страната (САС) разглежда основ-
ните ограничения и възможности за устойчиво ускоряване на приобщава-
щия растеж и подобряване на споделения просперитет в България. Тя е раз-
работена на базата на първия Систематичен анализ на страната, публикуван през 
2015 г. и озаглавен „Потенциалът на България за устойчив растеж и споделен прос-
перитет“.1 Анализът е изграден на базата на три компонента, свързани с икономи-
ческия растеж: сила, приобщаване и устойчивост. Въпреки че по-ранният систе-
матичен анализ продължава да е валиден в по-голямата си част, в последно време 
се появиха или станаха водещи няколко контекстуални фактора, като здравните, 
социалните и икономическите последствия от COVID-19, стремежът към цифрова 
и зелена трансформация и бързо застаряващото население, които създадоха нови 
предизвикателства и обостриха вече съществуващите и в трите области на рас-
теж. Наред с тези мегатенденции институциите и управлението продължават 
да играят важна роля чрез въздействието си върху всички сегменти на растежа.

Има редица основателни причини за нашия оптимизъм относно напредъка 
на България от последния систематичен анализ през 2015 г. насам. След края 
на Световната финансова криза (СФК) растежът в страната се ускори от 1,1 процента 
през 2010 – 2014 г. до средно 3,6 процента в периода между 2015 и 2019 г. и надмина 
средните стойности за Европейския съюз (ЕС). През този период икономическият 
растеж се прояви в подобряване на стандарта на живот на средностатистическите 
домакинства и на най-бедните 40 процента от населението, което допринесе за на-
маляване наполовина на коефициента на абсолютен „закотвен“ риск от бедност 
(absolute anchored at-risk-of-poverty rates). Повишаващите се трудови доходи бяха 
решаващият двигател за намаляването на бедността в комбинация с исторически 
високите нива на заетост както при мъжете, така и при жените. Икономическата 
сложност на страната2 нарасна, инвестиционните стоки с по-висока добавена 
стойност заемат все по-голям дял от износа на България, а динамичният частен 
сектор, най-вече секторите на ИТ и аутсорсинг на бизнес процеси, е сред ключо-
вите двигатели на растежа, които създават работни места и подпомагат външно-
икономическата конкурентоспособност на страната. България пое твърд курс 
за присъединяване към еврозоната и беше включена във Валутнокурсовия меха-
низъм II (ВМ II) през 2020 г. Преди всичко фискалната предпазливост и ниските 
нива на дълг поставиха страната в добра позиция да предложи мерки за подкре-
па и защита срещу икономическите и социалните въздействия на пандемията.

1. Крайната дата за всички данни, използвани в актуализацията на САС, е 30 март 2021 г. Данни, 
които са публикувани след тази дата, не са използвани в анализа.

2. Атлас на икономическата сложност, https://atlas.cid.harvard.edu/
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Въпреки това напредъкът не е равномерен. Вялите институционални реформи 
и забавените темпове на растеж в сравнение с периода преди Световната финан-
сова криза предполагат по-бавно от очакваното сближаване със средните нива 
на развитие в ЕС, а кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, заплаш-
ва допълнително да повлияе негативно върху икономическите перспективи. 
Въпреки че страната продължава да постига напредък в концептуализиране-
то на секторните планове и стратегии, качеството и темпът на изпълнението 
им са неравномерни, което ограничава напредъка в постигането на резултати-
те. Темпът на институционалните реформи, който беше регистриран в периода 
преди присъединяването на страната към ЕС, се забави и почти спря, а слабо-
то правоприлагане в съчетание с ограниченото доверие в съдебната власт въз-
препятства развитието на бизнеса, инвестициите (включително преките чуж-
дестранни инвестиции — ПЧИ) и производителността като цяло. Навлизането 
на цифровизацията протича бавно, а иновациите и научноизследователската 
и развойна дейност изостават от конкурентните на България страни. Темповете 
на растеж преди пандемията бяха почти два пъти по-ниски от тези, наблюда-
вани преди присъединяването, а дългосрочните темпове на растеж изостават 
в сравнение с някои регионални партньори; в резултат на това се очаква сбли-
жаването със средния стандарт на живот в ЕС да отнеме не по-малко от две де-
сетилетия и половина. Освен това пандемията от COVID-19 разкри институцио-
нални, управленски и свързани с капацитета слабости в редица сектори като 
здравеопазване, образование и публична администрация, измествайки траек-
торията на растеж на страната надолу.

Пандемията обърна и тенденцията за намаляване на бедността и уве-
личи неравенствата. Поради това приобщаващото възстановяване следва 
да бъде проактивно насочено към преодоляване на структурните пречки 
пред по-бедните домакинства. По-значителният напредък на пазара на труда 
сред по-бедните домакинства е ограничен от по-ниските нива на участието 
им на този пазар отчасти поради регионалните различия и различията в уме-
нията, свързани с икономическия растеж: разминаването между уменията, 
изисквани в секторите, които са двигатели на ръста на работни места, и уме-
нията, които по-бедните домакинства могат да предложат, ограничава въз-
действието на растежа върху намаляването на бедността. Освен това същест-
вува и пространствена отдалеченост между областите с най-оживени пазари 
на труда и тези с висока безработица, което в съчетание с ниската мобилност 
сред по-бедните сегменти от населението допринася за все по-широките разли-
чия в регионалното развитие. Очаква се кризата да тласне около 100 000 души 
в риск от бедност и да изостри съществуващите неравенства, тъй като рабо-
тещите, които получават по-ниско заплащане, и тези, наети на нестандартни 
договори, са по-тежко засегнати. 
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Нивата на неравенство продължават да бъдат високи, което отразява отчасти 
неравномерното предоставяне на услуги в различни региони на страната 
и на различни социални групи. Неравенството в човешкия капитал, услугите 
и доходите, както и регионалните различия продължават да са най-високите 
в ЕС и да се увеличават с течение на времето. Предоставянето на обществени 
услуги е на високо ниво в столицата и в няколко добре развити части на стра-
ната, но в други, особено в Северозападна България, по-ограниченият дос-
тъп до качествени социални и общински услуги подкопава както приобщава-
нето, така и устойчивостта на растежа. Високите нива на неравенство отразяват 
и съществуващите различия в уменията и в постигнатите резултати на пазара 
на труда в съчетание с фискална система, характеризираща се с ограничено 
преразпределение. И въпреки че бедността намалява както сред ромите, така 
и сред етническите турци от 2015 г. насам (Индикатори за бедност и социално 
включване, НСИ), нивата на бедност, човешкият капитал и условията на живот 
на тези общности продължават драстично да изостават от средните за страната.

Пътят на България към възстановяване след пандемията отново ще я изправи 
пред предизвикателствата, свързани с екологичната устойчивост. Икономиката 
на страната продължава да бъде сред енергийно и въглеродно най-интензив-
ните икономики в ЕС, а замърсяването на въздуха води до реални икономиче-
ски разходи и въздействия върху благосъстоянието, включително и до най-го-
лемия брой смъртни случаи сред населението на ЕС. Политическите насоки, 
зададени от Европейския зелен пакт, предоставят възможност за преодоляване 
на политическите, институционалните и финансовите пропуски, които според 
Систематичния анализ на страната и глобалните критерии поставят България зад 
останалите страни — членки на ЕС. Различията мотивират и българските граж-
дани да настояват категорично за промени. 

Разминаването между стремежите на гражданите и траекторията на разви-
тие доведе до политическа и социална нестабилност и продължи да под-
хранва емиграцията, което допълнително отслаби перспективите за рас-
теж. Емиграционните потоци се засилиха в следприсъединителния период 
и въпреки че все повече се балансират от имиграционни потоци през послед-
ните години, останаха на високи нива, което ускорява темпото на дългосроч-
ния демографски преход. Високата степен на емиграция отразява комбинацията 
от възможности, налични в други страни от ЕС, и неудовлетворените стремежи 
за по-добри работни места, по-добро предоставяне на услуги, надеждни и про-
зрачни институции и здравословна и устойчива среда в България. Неуспехът 
на образователната система да изгради у всички ученици уменията, необходими 
за постигане на успех на пазара на труда, както и емиграцията на висококвали-
фицирани кадри влошават и без това изпълнената с предизвикателства демо-
графска динамика.
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Пътища за постигане на по-справедлив и устойчив растеж

Настоящият САС идентифицира четири насоки за политиките с потен-
циал за трансформиране на икономиката и постигане на целите за по-бърз, 
по-справедлив и устойчив растеж. Tе са: 1) преодоляване на институционал-
ните слабости; 2) повишаване на производителността, уменията и пригодността 
за работа на всички; 3) подобряване на ефективността, ефикасността и адекват-
ността на публичните разходи за по-добро предоставяне на услуги; 4) повишаване 
на екологичната устойчивост на модела на растеж. Приоритизирането на кръга 
от реформи, необходими за всяка от тези насоки, беше извършено чрез иден-
тифициране на онези области, които са от критично значение за насърчаване 
на трите измерения на растежа, с допълнителни критерии за приоритизиране 
на тези, които се допълват взаимно. Освен това действията, свързани с реформите, 
са приоритизирани и според времевия хоризонт, който е необходим за завърш-
ването им. Единадесетте приоритетни области за реформи, които бяха иденти-
фицирани в рамките на този анализ и приоритизиране, са обобщени в таблица 
Р.1 по-долу. Реформите, които са документирани в настоящата актуализация 
на САС, са приведени в съответствие с идентифицираните в предишния САС (вж. 
Приложение 6), но са групирани по различен начин, за да може екологичната 
устойчивост да бъде разграничена като самостоятелна насока — предвид по-го-
лямото значение на зеления преход в националните приоритети — и за иденти-
фициране на факторите за повишаване на производителността.

Преодоляване на институционалните слабости за постигане на добро управление

Институционалните слабости продължават да тежат върху траекторията 
на развитие на страната и са знак, че стабилната законодателна основа не се е пре- 
върнала в правоприлагане, съизмеримо с амбициите на регулаторната среда. Тези  
пречки оказват влияние на напредъка на секторно ниво — например ограни- 
ченият мониторинг и оценка намалява използването на доказателства за подоб- 
ряване на изпълнението на програмите и за повишаване на ефективността 

ТАБЛИЦА Р.1 Обобщение на 11-те приоритета за реформи 

1. Преодоляване 
на институционалните 
слабости за постигане 
на добро управление 

2. Повишаване 
на производителността, 
уменията и пригодността 
за работа за всички

3. Подобряване на ефективността, 
ефикасността и адекватността 
на публичните разходи за по-добро 
предоставяне на услуги

4. Повишаване 
на устойчивостта на модела 
на растеж

• Укрепване на регулаторните 
механизми за качество 
и отчетност

• Повишаване 
на ефективността 
и ефикасността 
на публичните институции 

• Преодоляване на пречките 
пред производителността

• Подобряване на уменията
• Повишаване 

на пригодността за работна 
заетост и мобилността 

• Засилване на преразпределението 
на средства чрез фискалната политика

• Управление на демографските 
промени и подкрепа за здравословен 
живот

• Насърчаване на приобщаващо 
и устойчиво регионално развитие 

• Изместване на траекторията 
на декарбонизацията

• Намаляване на отпадъците 
и замърсяването 

• Оползотворяване на природните 
активи и адаптиране към 
изменението на климата 
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на оценката на публичните ресурси. Това в по-общ план предполага, че финан-
сирането не е свързано с проследяване на изпълнението с цел постигане на жела-
ните резултати, като по този начин се потискат производителността и инвести-
циите и се намалява ефективността на предоставянето на обществени услуги. 
Освен това институционалните слабости подкопават общественото доверие 
в държавата и застрашават социалното сближаване и политическата стабилност.

Устойчивите реформи, които могат да имат каталитично въздействие, включ-
ват: 1) укрепване на регулаторните механизми за качество и отчетност чрез 
повишаване на прозрачността, отчетността и предвидимостта на регулатор-
ната среда и на държавното управление, включително чрез по-широко използ-
ване на оценка на въздействието, портали за отворени данни и платформи 
за електронно управление; отчетността и прозрачността могат допълнително 
да бъдат увеличени чрез повече възможности за провеждане на социален диалог 
и ангажиране на гражданите, за да се разшири консенсусът относно програмата 
за реформи на правителството и да се гарантира, че уязвимите групи от насе-
лението са адекватно представени и консултирани; 2) повишаване на ефи-
касността и ефективността на публичните институции. Това може да бъде 
постигнато чрез подобряване на рамката за набиране и заплащане на служите-
лите в публичния сектор, както и чрез управлението на публичните инвести-
ции и посредством усилия за модернизиране на публичната администрация, 
въвеждане на цифрови държавни услуги и на системи за мониторинг и оценка, 
а също и систематично обвързване на финансирането и изпълнението.

Повишаване на производителността, уменията и пригодността за работа

Темповете на растеж са възпрепятствани от редица пречки пред повиша-
ване на производителността. За да бъдат те премахнати, при възстановяването 
след пандемията ще са необходими основни структурни промени, включи-
телно мерки за подобряване на бизнес средата чрез регулаторни, администра-
тивни и съдебни реформи и запазване на достъпа до финансиране. Последното 
ще изисква специално внимание към качеството на активите на банките и необ-
служваните кредити. Едно значително натрупване на необслужвани кредити 
може да доведе до намален достъп до кредитиране за частния сектор, докато 
банковият сектор изчиства своите портфейли от необслужвани кредити, огра-
ничавайки възможността фирмите да получат финансиране, което е необ-
ходимо за капиталови инвестиции и за подобряване на производителността. 
Въвеждането на система за ранно предупреждение, която открива и сигнализира 
за дългови проблеми навреме, и ефективното прилагане на рамката за корпо-
ративна несъстоятелност следва да бъдат ключови приоритети при провежда-
нето на реформи. Редица проучвания свързват ефективните реформи в област- 
та на несъстоятелността с по-ниски разходи и увеличен достъп до кредити, 
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по-добро удовлетворяване на вземанията на кредиторите, запазване на работ-
ните места, насърчаване на предприемачеството и други ползи за малкия бизнес.

В средносрочен до дългосрочен план развитието на научноизследовател-
ската дейност и иновациите, както и подкрепата за внедряване на продуктите 
на технологичния напредък в малките и средните предприятия ще бъдат 
от ключово значение за изместване на границата на възможностите при 
научните изследвания. Премахването на пречките пред повишаване на произ-
водителността изисква и подобряване на цифровата свързаност и инфраструк-
тура, по-специално по отношение на изоставащите райони и връзките с край-
ните потребители, както и укрепване на логистичния капацитет. И накрая, 
но не на последно място, фокусът на фискалната политика следва да се измести 
към комбинация от политики, благоприятстващи растежа, включително сти-
мулираща растежа данъчна политика и разумно управление на държавните 
предприятия с цел облекчаване на тяхната тежест върху бюджета и на услов-
ните им задължения, както и премахване на изкривяванията на пазара в кон-
кретни сектори. 

Повишаването на уменията и на пригодността за работна заетост изисква 
политики, насочени към подобряване на резултатите от обучението и на уме-
нията, необходими на пазара на труда, както и на възможностите за заетост 
на всички независимо от тяхната етническа принадлежност, възраст, доходи 
или населено място. Ранното детско развитие и образование са в основата 
на формирането на умения и интеграцията на пазара на труда в зряла възраст, 
поради което следва да се осигури достатъчно широкото им покритие, особено 
сред децата от уязвими групи. Необходима е също и ефективна система за ранно 
предупреждение, идентифицираща учениците, изложени на риск от отпа-
дане, заедно с целенасочени мерки за подкрепа на реинтеграцията и задържа-
нето в училище на завръщащите се отпаднали ученици. Освен това обучението 
на учителите следва да се подобри, а училищните и университетските учебни 
програми да се реформират, за да бъдат допълнително съобразени с търсенето 
на специфични умения. Въвеждането на система за прoгнозиране на търсените 
умения би могло да бъде инструмент за постигането на тази цел, като подобри 
както проектирането, така и качеството на програмите за висше образование. 
Политиките, свързани с пазара на труда, следва да се съсредоточават все повече 
върху подготовката на работещите за заемането на нови работни места с помощ- 
та на информационните системи за пазара на труда, които следят нуждите 
на местния пазар на труда и пренасят тази информация в програми за преква- 
лификация и повишаване на квалификацията. Освен това системата следва 
да засили приобщаването чрез специализирани и интегрирани услуги за под-
помагане на трудовата заетост, които адресират предизвикателствата, пред които 
са изправени най-уязвимите групи, включително ромите, както и нуждите 
на вътрешните мигранти и на завърналите се емигранти.
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Подобряване на ефективността, ефикасността и адекватността  
на публичните разходи за по-добро предоставяне на услуги

България е сред малкото страни от ЕС, в които фискалната система има огра-
ничено въздействие върху бедността. За да подобри ефективността на прераз-
пределението на ресурсите за социалното подпомагане, правителството следва 
да се справи с предизвикателствата, свързани с обхвата и адекватността на основ-
ните програми, насочени към справяне с бедността, и да премине към автома-
тично индексиране на гарантирания минимален доход. За да се насърчи прехо-
дът обратно към работна заетост за тези, които могат да го направят, следва при 
отпускането на помощта да не бъдат отчитани спечелените доходи или други тру-
дови обезщетения. Тъй като населението на България е сред 10-те най-застарели 
в света, са необходими бързи действия за намаляване на натиска върху няколко 
публични сектора, включително здравеопазване, пенсии и дългосрочни грижи.

Предоставянето на услуги следва да се развива, за да ускори процеса на при-
общаване, и същевременно да се адаптира към демографските предизвика-
телства. Предизвикателствата, свързани със застаряването, ще изискват премина-
ване от болнично ориентираната структура за предоставяне на услуги към модел 
на превантивна и извънболнична помощ, насочена към преодоляване на про-
пуските в здравноосигурителното покритие (един на всеки девет българи е без 
здравно осигуряване), ребалансиране на разходите за здравеопазване чрез нама-
ляване на личните разходи — надплащанията от джоба на пациентите възли-
зат на почти половината от разходите за здравеопазване — за сметка на държав-
ните разходи и спектъра от възможности за дългосрочни грижи. Регионалните 
измерения на развитието изискват целенасочени интервенции, тъй като нерав-
номерното предоставяне на услуги е довело до неравенства във възможностите 
и по-нисък растеж. Промените в гъстотата на населението влияят върху цените 
на местните услуги, а различният капацитет на местните власти влияе върху 
качеството на услугите. Разрешаването на тези проблеми ще изисква стратеги-
ческа промяна в планирането и инвестициите на местното управление, както 
и подкрепа на изоставащите области за идентифициране и справяне със същест-
вуващите и възникващи предизвикателства.

Повишаване на устойчивостта на модела на растеж

Повишаването на природосъобразността на модела на икономически рас-
теж на България ще изисква съзнателен фокус върху засилване на устой-
чивостта и върху декарбонизацията. Въздействието на очакваните значи-
телни европейски фондове ще бъде ограничено, ако не са налице реформи, 
които да създават подходящи условия, включително чрез стандарти и финан-
сиране на децентрализирана енергия от възобновяеми източници, енергийна 
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ефективност, природосъобразно отопление и електрификация на превозните 
средства. Увеличаването на енергията от възобновяеми източници ще изис-
ква мерки за укрепване на мрежата, разширяване на разпределените възобно-
вяеми енергийни източници и когенерация на топлинна и електрическа енер-
гия. България може да компенсира лошите резултати в справянето с проблемите 
на замърсяването, като отбележи по-бърз напредък в области като ефективност 
на ресурсите и кръгова икономика. Слабостите в институционалната координа-
ция и в капацитета на държавните институции подкопават усилията за подобря-
ване на качеството на въздуха. Ускоряването на процеса на обновяване на сградния 
фонд не само ще доведе до икономия на енергия, но и ще намали въздействи-
ето на един от основните причинители на замърсяването на въздуха — бито-
вото отопление. Положителният опит на България в рециклирането на пласт-
масови отпадъци я поставя в добра позиция за увеличаване на рециклирането 
и намаляване на процента на депонираните отпадъци. Замърсяването на мор-
ските и на водните ресурси на територията на страната изисква фокусиране 
върху прилагането на съществуващите регулаторни рамки.

Въпреки че е потенциален двигател на растежа, природният капитал 
на България продължава да бъде застрашен. Независимо от факта, че страна-
та има изключителни природни активи, нормативната рамка за опазване и из-
ползване на природните ресурси страда от институционални недостатъци при 
прилагането и координацията между всички институции в държавното управ- 
ление. По същия начин изобилните водни ресурси не предотвратяват трайни-
те териториални неравенства по отношение както на качеството, така и на ко-
личеството на водоснабдяването. Осигуряването на инвестиции във водната 
сигурност и в канализационните системи ще изисква търсенето на различни 
възможности за финансиране и намаляване на загубите на вода, включително 
в инфраструктурата за напояване. Високата степен на риск от природни бедствия 
и климатични сътресения може да окаже негативно влияние върху перспек-
тивите за растеж на страната. България е изправена пред потенциалната опас-
ност от катастрофични земетресения, както и от по-тежки и чести наводнения 
и засушавания. Адекватната оценка на риска ще доведе до инвестиции в готов-
ност за действие в критични ситуации, включително в системи за ранно пре-
дупреждение за множество опасности и в инфраструктура за реагиране, а фи-
нансовият капацитет може да бъде укрепен чрез разработване на инструменти 
за рисково финансиране и застраховане за държавата, домакинствата и бизнеса.



1 ВЪВЕДЕНИЕ 
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България е държавата с най-ниския доход на глава от населението от всички 
страни — членки на Европейския съюз (ЕС). При настоящите темпове на растеж 
се очаква сближаването със средния жизнен стандарт за ЕС да отнеме не по-малко 
от две десетилетия и половина. В началото на XXI в. амбицията на България 
да се присъедини към ЕС служеше като силен стимул за пазарно ориентирани 
промени. Динамиката на периода преди присъединяването на страната към 
ЕС обаче бе последвана от по-бавен темп на реформи след присъединяването. Все 
пак в средата на 2020 г. българският лев се присъедини към Европейския валу-
тен механизъм II (ERM II) и страната беше приета в Европейския банков съюз3, 
след като правителството изпълни редица предварителни ангажименти в бан-
ковия и небанковия финансов надзор, управлението на държавните предпри-
ятия и борбата с прането на пари.

Социалните предизвикателства и регионалните различия в страната про-
дължават да бъдат значителни. Въпреки че България успява да поддържа 
стабилна макроикономическа основа, тя не постига напредък по редица соци-
ални показатели. Неравенството остава най-високото в ЕС и второто по голе-
мина в региона на Европа и Централна Азия. Страната продължава да заема 
последните места в ЕС по отношение на стандарта на живот, бедността, резул-
татите в образованието, функционирането на здравната система и показателите 
за добро управление наред с други области. Продължаващите емиграционни 
тенденции изострят проблема с недостига на работна ръка, ускоряват застаря-
ването на населението и увеличават регионалните различия. България е стра-
ната, на територията на която се намират някои от най-бедните региони в ЕС: 
БВП на глава от населението в пет от шестте региона по NUTS-24 е между 32 и 41 
процента от средната стойност за ЕС (според СПС през 2019 г.) и следователно 
те се считат за изоставащи заради ниското ниво на доходите. 

Институционалните слабости продължават да тежат върху траекторията 
на развитие на страната. Ниското доверие в институциите и усещането за не-
спазване на принципа за независимост на съдебната власт и на регулаторните ор-
гани помрачават бизнес средата по време на целия преходен период. Търпението 
на гражданите по отношение на реформите е изчерпано, както се видя от про-
дължителните протести през последните години. Институционалните про-
пуски се потвърждават и от международни проучвания като Индекса за въз-
приятие на корупцията и Глобалния индекс за конкурентоспособност, където 
България традиционно се представя по-слабо от другите страни в Централна 

3. Официално „Българската народна банка установи тясно сътрудничество с Европейската 
централна банка“, за да се присъедини България към двата действащи в момента стълба 
на Европейския банков съюз (ЕБС) — Единния надзорен механизъм и Единния механизъм 
за преструктуриране.

4. Номенклатура на териториалните единици за статистически цели.
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и Източна Европа (ЦИЕ) по ключови измерения, свързани с корупцията, вър-
ховенството на закона, управлението и защитата на правото на собственост. 
Недоволството от буксуващите институционални реформи и завладяването 
на държавата от частни интереси са сред движещите сили за продължаващата 
емиграция, особено на висококвалифицирани специалисти. 

България има реална възможност да постигне напредък в светлината на фи-
нансирането, което ще бъде предоставено на държавите — членки на ЕС, 
в подкрепа на възстановяването след пандемията от COVID-19 и цифровия 
и зеления преход наред с по-общите цели за социално и икономическо раз-
витие. Пандемията от COVID-19 оказва значително икономическо и социално 
въздействие в повечето страни от ЕС, включително и в България. Очаква се ико-
номическите перспективи да се подобрят през 2021 г., при условие че е налице 
успешна ваксинация на населението и свързаното с нея ограничаване на пан-
демията. От съществено значение за правителството ще бъде то да започне по-
степенно да оттегля подкрепата си за фирмите и домакинствата, след като ико-
номиката се върне на пътя на растежа. В подкрепа на възстановяването страната 
ще получи достъп до около 29 милиарда евро европейски фондове от многого-
дишната финансова рамка на ЕС и пакета за възстановяване на ЕС NEXT Generation 
в периода 2021 – 2027 г. Средствата на ЕС ще финансират инвестиции, насочени 
към възстановяването, растежа и приобщаването, като около 46 процента от ре-
сурсите по Националния план за възстановяване и устойчивост5 са предназна-
чени за дейности, които се считат за екологосъобразни и подкрепящи зеления 
преход на страната. 

С актуализацията на Систематичния анализ на страната наново се прави 
преглед на бедността и растежа, като се идентифицират нови предизви-
кателства и се предефинират съществуващите с цел постигане на по-бърз, 
приобщаващ и устойчив растеж. Доколкото актуализацията на САС запазва 
като цяло структурата на първия САС, направен през 2015 г., аналитичната рамка, 
описана на фиг. 1.1, остава до голяма степен същата. Оригиналният диагности-
чен подход е направен по следните начини6: 

5. Последната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост на български език 
може да бъде намерена на адрес: https://www.nextgeneration.bg/upload/58/npvu-15102021.pdf

6. Първият САС за България използва аналитична рамка, базирана на активите (Bussolo and Lopez-
Calva, 2014), която дава възможност за изследване на начина, по който микро- и макроикономи-
ческите характеристики влияят върху бедността и споделения просперитет. Основната идея 
на подхода е, че нивото, натрупването, интензивността на използване и възвръщаемостта на ак-
тивите на хората по отношение на човешки, физически, финансов, природен и социален капи-
тал влияят на способността им да генерират доходи и да избягват бедността. С актуализацията 
на Систематичния анализ се преоценяват първоначалните характеристики, които засягат бед-
ността и споделения просперитет, и се прави анализ, като се използва аналитичната рамка, опи-
сана в текста.
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1. Институционалните и управленските слабости са включени като „хори-
зонтално“ ограничение и подобно на първия САС — като критично важно 
направление за укрепване на траекторията на развитие; вж. т. 3.

2. Повече се набляга на екологичната устойчивост, а сферите на фискалната 
и социалната стабилност са препозиционирани съответно към по-бърз 
и приобщаващ растеж. В резултат на това понастоящем екологичната устой-
чивост се счита за критично важна за укрепване на модела на развитие 
на България.

3. Няколко мегатенденции и междусекторни въпроса са анализирани „хоризон-
тално“ поради тяхното въздействие върху по-бързия, приобщаващ и устой-
чив растеж и при оформянето на критично важните пътища. Тези области 
са: управление и институции, застаряване на населението и демографски 
тенденции, зелен и цифров преход и COVID-19.

В глава 2 са разгледани мегатенденциите и междусекторните въпроси и тяхното 
отражение върху пътя на развитие на страната. След това анализът се насочва 
към характеристиките на растежа: по-бърз (глава 4), приобщаващ (глава 5) 
и устойчив напредък (глава 6). И накрая, в глава 7 са представени критично 

ФИГУРА 1.1 Организационна рамка на САС
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важните пътища и приоритети за подкрепа на един по-справедлив и устой-
чив растеж. Приоритизирането в актуализацията на САС е направено на базата 
на наскоро публикувани аналитични разработки и отразява променения кон-
текст от 2015 г. насам (вж. Приложение 1, в което се обсъждат новите изследва-
ния, направени за нуждите на актуализацията на САС, и пропуските в знани-
ята, които продължават да съществуват). Актуализацията на САС, включително 
и приоритизацията, е направена и въз основа на информацията, получена 
по време на вътрешни дискусии в екипа и на външни консултации с ключови 
заинтересовани страни.



2 МЕГАТЕНДЕНЦИИ  
И МЕЖДУСЕКТОРНИ 
ВЪПРОСИ, КОИТО 
ОПРЕДЕЛЯТ ПЪТИЩАТА 
ЗА РАЗВИТИЕ
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Настоящият раздел разглежда два хоризонтални въпроса — управлението и демо-
графията, и три мегатенденции — зеления преход, декарбонизацията и кри-
зата, предизвикана от COVID-19, които оформят бъдещата трактория на развитие 
на България. Тези области са обсъдени накратко в настоящия раздел и са допълни-
телно анализирани от гледна точка на въздействието им върху растежа и четирите 
предложени пътя за подобряване на резултатите от социално-икономическото 
развитие. Освен това основен контекстуален фактор за България е членството 
ѝ в ЕС, което влияе върху всички аспекти на икономиката и обществото — от посо-
ката и динамиката на търговските потоци до регулаторните реформи. 

Управление и институции 
Предизвикателствата пред управлението про-
дължават да ограничават икономическия 
потенциал и да подкопават постигнатия на-
предък в намаляването на бедността и в спо-
деления просперитет. Въпреки някои положи-
телни развития България трайно продължава 
да се отличава с по-незадоволително предста-
вяне по показателите, свързани с управление-
то, в сравнение с почти всички страни от ЕС. 
Разликата с останалата част от ЕС е най-силно из-
разена по отношение на ключови измерения като 
върховенството на закона, контрола на корупци-
ята и ефективността на управлението. Индексът на възприятието за корупция 
на Transparency International показва значителна и постоянна разлика със средни-
те стойности за ЕС, с реален застой на еднакви нива от 2012 г. насам. Проблемите 
с независимостта на съдебната система също продължават да съществуват: ин-
дексът на възприятията за независимост на съдебната система на Европейската 
комисия (ЕК) поставя страната на трето място отзад напред през 2019 г.

Институционалната оценка на България, извършена наскоро от Световната 
банка (СБ), потвърждава слабостите на институционалната и управлен-
ската система в сравнение с две групи страни — такива, които се представят 
по-добре от България и които наричаме група за целево сравнение, и такива, 
които са структурно близки и със сходно представяне на страната — група 
за структурно сравнение. България заема трета позиция отзад напред в почти 
всички институционални класации в сравнение с първата група — страните 
от ЕС-15, докато картината е по-смесена при втората група страни, които се счи-
тат за съпоставими (вж. бележката под фиг. 2.2). Институциите, свързани с пазара 
на труда, управлението на държавните предприятия и правoприлагането са три 

ФИГУРА 2.1 Индекс на възприятието за корупция 

Източник: Transparency International.
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области, в които България е на трета позиция отзад напред в сравнение със струк-
турно близките страни и е на голямо отстояние от най-добре представящите 
се сред тях, което показва, че ще са необходими системни усилия за реформи, 
които да приближат страната към представянето на групата за целево сравнение.

Комбинацията от ограничена ефективност на държавното управление, 
относително високо възприятие за корупция и голямо текучество в пуб-
личния сектор води и до неоптимално представяне на страната по отноше-
ние на държавните разходи, регулаторното правоприлагане и качеството 
на обществените услуги. Въпреки че представянето на България е около сред-
ното ниво в сравнение със структурно сходните държави (Румъния, Хърватия, 
страните от ЦИЕ, Прибалтийските републики, страните от Западните Балкани), 
то все още е слабо в сравнение с ЕС-15.7

Институционалните слабости имат пряко отражение върху бизнес сре-
дата, подкопавайки конкурентоспособността. Докладът за глобалната кон-
курентоспособност за 2018 г. показва, че България е класирана на 61-во място 
(от 140 държави) в областта на „бизнес динамиката“, която включва въпроси, 
свързани с разходите за стартиране на нов бизнес, регулаторната рамка за несъс-
тоятелност и възможността на частния сектор да създава иновации. Въпреки 
че в някои области, като разходите за стартиране на нов бизнес, България 
се представя сравнително добре в Индекса на глобалната конкурентоспособност 

7. Повече подробности относно методологията и констатациите от институционалната оценка 
могат да бъдат намерени в Приложение 2. 

ФИГУРА 2.2 Институционални семейства. Съпоставяне на България със структурно сходни  
страни и със страни за целево сравнение 
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а. Страни за структурно сравнение

Източник: Институционална оценка на България, завършена през април 2021 г.
Бележка: Институционалната оценка използва иновативен подход въз основа на 100 глобални индикатора и сравнява страната със съответните групи от държави за сравнение. 
Използваната методология е „близост до граничната стойност“. За всеки показател представянето на дадена държава се преобразува по скала от 0 до 1, като се използва 
линейна трансформация (най-лошо представяне – y)/(най-лошо представяне — гранична стойност), където 1 представлява най-добре представящата се страна, а 0 — най-лошо 
представящата се страна. След това се прилага квантилно разпределение чрез оцветяване в цветовете на светофара с цел да се идентифицират областите, където съществуват 
най-големите институционални пропуски спрямо групата от страни за сравнение. Избрани са две групи от страни за сравнение: „структурни страни за сравнение“ и „целеви 
страни за сравнение“. Структурните страни за сравнение включват Румъния, Хърватия, страните от ЦИЕ, Прибалтийските републики и страните от Западните Балкани, които 
се считат за структурно сходни държави, а целевите страни (ЕС-15) са тези, с които България трябва да се сближи в средносрочен и дългосрочен план. За повече подробности 
относно скалата на измерване и методологията вж. Приложение 2.

б. Страни за целево сравнение
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(на 31-во място), по няколко други показателя, като времето, необходимо за започ-
ване на бизнес, и степента на удовлетворяване на вземанията при несъстоя-
телност, страната има значително по-ниски резултати в сравнение с другите 
страни от ЕС и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР). Регулациите, свързани с бизнеса, и тяхното прилагане също се разли-
чават значително в рамките на България. Оценката на бизнес средата в стра-
ната на поднационално ниво установи съществени различия между Бургас, 
Плевен, Пловдив, Русе, София и Варна, въпреки че нито един град не превъз-
хожда другите във всяко измерение (World Bank, 2017).

Застаряване на населението  
и демографски тенденции

България е сред първите 10 държави с най-застаряло население8 в свето-
вен мащаб, което е следствие на интензивната емиграция на населението 
в трудоспособна възраст, както и на по-широки демографски тенденции 
като намаляване на раждаемостта и увеличаване на продължителност- 
та на живота. През последните четири десетилетия мащабната емиграция 
и намаляващата раждаемост са допринесли за едновременното намаляване 
на броя и застаряване на населението. Ситуацията се влошава от 2015 г. насам 
и се очаква това да продължи: според прогнозите населението ще се свие с 28 
процента до 2070 г. — от 7 милиона през 2019 г. до 5 милиона през 2070 г.9 Този 
спад е особено тревожен, тъй като зад него стои най-вече кохортата от 25 до 49 
години, чието участие в работната сила е високо и критично важно за противо-
действие на тенденцията към все по-високи коефициенти на възрастова зави-
симост. Въпреки че прекият принос на емиграцията за намаляване на населе-
нието се забави в края на 2010 г. в сравнение с предходното десетилетие, повече 
от 1 на всеки 10 българи с висше образование все още живеят в страна — членка 
на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, което ги прави 
потенциален важен източник на работна ръка за запълване на недостига на ква-
лифицирани кадри на вътрешния пазар.

8. Използвани са два показателя: население на възраст на 65 и повече години (изчисления 
на екипа на Световната банка въз основа на разпределението по възраст/пол в „Световните прог- 
нози за населението“ на Отдела за населението на ООН от 2019 г.) и прогнозният коефициент 
на възрастова зависимост, разработен от Сандерсън и Шербов (Sanderson and Scherbov, 2019).

9. В Латвия, Литва и Румъния се очаква по-голям спад (European Commission, 2020a).
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Очаква се тези демографски тенденции да засилят съществуващите процеси 
на обезлюдяване в икономически по-слабо развитите региони и да измес-
тят нуждите от и предоставянето на социални услуги. Освен последствията 
за пенсионната система, здравеопазването, дългосрочната грижа и образованието 
демографският спад продължава да е причина за обезлюдяване на градовете 
с изключение на най-големите градски центрове. Така се стига до невъзможност 
в определени части на страната да бъдат осигурени достатъчно работни места, 
инвестиции в инфраструктура и качество на живот, като по този начин се съз-
дава един порочен кръг от прогресивно намаляване на населението, огранича-
ване на икономическите възможности и отслабване на привлекателността на тези 
региони за инвеститорите. Сериозен спад в броя на населението се наблюдава 
в икономически по-малко динамичните части на страната, което води до обез-
людяване на цели градове. От началото на века само две области (София-град 
и Варна) са отбелязали ръст на населението, докато седем области са регистри-
рали спад на населението с над 25 процента.

Зелен преход 
В съответствие с Европейския зелен пакт (EЗП) периодът между 2020 и 2030 г. 
ще бъде десетилетие на възстановяване от пандемията, съчетано с фокус 
върху зеления преход — една област, в която България очевидно изостава 
в сравнение с останалите страни от ЕС. Към днешна дата напредъкът в спек-
търа от политики за устойчивост е неравномерен, а декарбонизацията, мерките 
срещу замърсяването на въздуха и управлението на отпадъците, водите и опаз-
ването на природата са посочени като области, които отбелязват ограничен 
напредък (The EU Environmental Implementation Review, 2019). 

ФИГУРА 2.3 Изменения в броя на населението  
по области (2001 – 2019)

ФИГУРА 2.4 Изменения в броя на населението на нацио-
нално ниво и дезагрегирани по степен на миграция 
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Източник: разработка на авторите въз основа на данни от Евростат.
Бележка: Първите десет региона на ниво NUTS-3 (или области) с най-висока нетна емиграция в периода между 2002 и 2019 г. са: Смолян, Разград, Видин, Враца, Плевен, 
Сливен, Ямбол, Ловеч, Силистра и Пазарджик. Първите десет области с най-висока нетната имиграция са: София-град, Варна, Бургас, Пловдив, Кърджали, София-област, 
Перник, Стара Загора, Русе и Хасково.

Източник: разработка на авторите въз основа на данни от Евростат.
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България се нарежда на 36-о място по въглеродна интензивност в света10 
и ще бъде изправена пред предизвикателството да намали своята висока енер-
гийна и въглеродна интензивност в съответствие с ангажимента си да допри-
несе за осъществяване на амбициозния план на ЕС-27 до 2030 г. емисиите 
на парникови газове (ПГ) да бъдат понижени с 55 процента спрямо нивата 
от 1990 г. Като част от ЕЗП Европейският съюз обяви за своя цел и постигането 
на нетни нулеви емисии до 2050 г. Въпреки че България успя да отдели ико-
номическия растеж от емисиите на парникови газове в периода 2015 – 2019 г., 
тя все още не е „изместила кривата“ по отношение на намаляването на емисиите 
с устойчиви темпове, за да постигне целите си до 2030 г. От 2009 г. насам емиси-
ите на парникови газове остават 80 процента от нивата през 1995 г. Поддържането 
на средния темп на ограничаване на емисиите, постигнат между 1990 и 2018 г., 
няма да ги намали достатъчно, за да се достигне целта от 55 процента намале-
ние до 2030 г. 

Цифровизация 
Цифровият преход се очертава като ключов приоритет в отговор на кри-
зата с COVID-19. Готовността на България за цифров преход е слаба, тъй като 
тя се нарежда на последно място сред страните — членки на ЕС, в Индекса за навли-
зането на цифровите технологии в икономиката и обществото на ЕС (DESI) за 2020 г. 
Страната се представя най-добре по отношение на цифровите обществени услуги 
(на 23-то място) и най-вече при предоставянето на услуги за електронно упра-
вление на бизнеса. Индексът обаче показва също, че България изостава от пове-
чето други държави — членки на ЕС, по останалите четири показателя: цифрова 
свързаност — до голяма степен поради бавното навлизане на широколентовия 
достъп в селските райони; човешки капитал — поради ограничените основни 
цифрови умения; използване на интернет услуги — почти една четвърт от хората 
никога не са използвали интернет, и интеграция на цифрови технологии от биз-
неса — само 7 процента от малките и средните предприятия (МСП) извършват 
продажби онлайн.

Цифровите умения вероятно ще стават все по-важни в бъдеще, поради 
което са поставени като приоритет в Националния план за възстановяване 
и устойчивост. Кризата с COVID-19 ускори процеса на цифровизация — хората 
започнаха да работят дистанционно, а правителствените и бизнес услугите 
да се предоставят онлайн. България изостава значително от другите страни 

10. Изчислено с помощта на CO2 на единица БВП — Индикатори за световно развитие (с изклю-
чение на островни микродържави). Ако се включат микродържавите, България се нарежда 
на 42-ро място по интензитет на емисии на CO2.
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по отношение на цифровите компетенции на населението. През 2019 г. едва 
30 процента от хората на възраст между 16 и 74 години са имали базови или 
надхвърлящи базовите цифрови умения (без разлика между половете според 
информацията на Women in Digital Scoreboard) в сравнение със средната стойност 
за ЕС-27 от близо 60 процента. Развитието на цифровите умения на населението 
ще помогне на България да напредне по отношение на повишаване на умени-
ята и пригодността за работа на всички българи.

С нарастването на значението на цифровите умения етническото разде-
ление по отношение на дигитализацията вероятно ще се увеличи. Според 
Агенцията за основните права (FRA, 2016) над 40 процента от ромите не могат 
да си позволят собствен компютър, смартфон или достъп до интернет. Без съгла-
сувани усилия за предоставяне на достъп до основни технологии и обучение 
за придобиване на цифрови умения ромите са изложени на риск да продължа-
ват да изостават от общите тенденции.

Кризата с COVID-19 
Кризата, предизвикана от пандемията, спря траекторията на растеж на България 
отпреди COVID-19, но въздействието ѝ е по-слабо, отколкото в редица други 
страни от региона. България беше сред страните — членки на ЕС, които отчетоха 
относително умерено отрицателно въздействие от кризата от COVID, като иконо-
миката на страната се сви с 4,2 процента през 2020 г. И все пак възстановяването 
до нивата на реалното производство отпреди кризата е малко вероятно да настъ-
пи преди 2022 г., а загубите в сферата на производството в сравнение с прогнози-
те преди пандемията вероятно ще се запазят по-дълго, тъй като брутният вътре-
шен продукт (БВП) през 2023 г. се предвижда да бъде с 10 процента под прогнозата 
на Световната банка преди пандемията.

Кризата с COVID-19 увеличи съществуващите неравенства и вероятно е допри-
несла за увеличаване на броя на хората, които живеят в риск от бедност. 
Въздействията върху работната сила се усещат неравномерно при различните 
групи работещи: тези на нестандартни договори, заетите в търговията, хотели-
ерството и туризма, тези с по-ниско заплащане на труда, жените11 и самостоя-
телно заетите лица по-често изпитват проблеми с работата и спад на доходите. 
Много от тези работещи се оказаха в по-малка степен обхванати от съществу-
ващите системи за социално подпомагане и получиха по-слаба обществена 

11. Жените поеха непропорционално голям дял от грижите, но също бяха и непропорционално 
представени сред работещите на първа линия. За повече подробности вж. Приложение 4 и World 
Bank, 2021.



332 МЕГАТЕНДЕНЦИИ И МЕЖДУСЕКТОРНИ ВЪПРОСИ...БЪЛГАРИЯ СИСТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА СТРАНАТА

подкрепа по време на кризата с COVID-19. В резултат на това съществуващите 
неравенства на пазара на труда се задълбочиха и все по-голяма част от по-бе-
дните домакинства съобщават, че не могат да свържат двата края в сравнение 
с периода преди кризата вероятно поради притесненията за цените на храните 
и намаления доход от труд и парични преводи (СБ, Пулс анкети сред населе-
нието за ефектите от COVID-19, 2020–2021 г.). Това доведе и до нарастващ процент 
на хората, изпаднали в бедност: преди пандемията от COVID-19 се предвиждаше 
през 2020 г. в България малко под 87 000 души да бъдат изведени над линията 
на бедност. С настъпването на кризата очакванията вече бяха нови 44 100 до 60 200 
души да изпаднат в бедност.12 В допълнение към това пандемията задълбочи 
и разликата в образованието между бедните и богатите ученици, която се уве-
личи до над две и половина учебни години и е над средната за останалата част 
от Европа и Централна Азия (ЕЦА).

Фирмите са засегнати в значителна степен от пандемията. През май 2020 г. 27 
процента от българските предприятия съобщават, че са изпаднали в просрочие 
или очакват това да се случи през следващите 6 месеца, както и че се наблюдава 
38 процента спад в месечните им продажби в сравнение с предходната година 
(СБ, Пулс анкети сред бизнеса през 2020 г., проведени в 15 страни от ЕЦА). Освен 
това делът на фирмите, които са забавили плащания за повече от седмица поради 
COVID-19, е нараснал от 27 процента в периода юли — септември 2020 г. до 40 про-
цента в периода ноември — декември 2020 г. (Enterprise Survey Follow-Up on COVID-1913).

Очаква се кризата с COVID-19 да влоши балансите на банките и да увеличи 
необслужваните кредити. Въпреки че банковият сектор остава добре капита-
лизиран, нивата на необслужваните кредити може да се повишат по-рязко след 
изтичането на настоящия мораториум върху обслужването на банкови заеми 
през декември 2021 г.

12. Преди пандемията от COVID-19 прогнозите за коефициента на хората в риск от бедност бяха 
за спад от 10,5 процента през 2019 г. до 9,7 процента през 2020 г. В момента въз основа на прог- 
нозите за растеж на ЕК коефициентът на хората в риск от бедност се предвижда да се увеличи 
от 10,4 процента през 2019 г. до 11,3 процента през 2020 г.

13. В периода между януари 2019 и март 2020 г. бяха интервюирани 772 компании като част 
от стандартното проучване на предприятията. Същите компании бяха потърсени отново в пе-
риода юли — септември и ноември — декември 2020 г. за два кръга от последващи проучвания.



3 СКОРОШНИ 
ТЕНДЕНЦИИ 



35БЪЛГАРИЯ СИСТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА СТРАНАТА 3 СКОРОшНИ ТЕНДЕНЦИИ

Тенденции при приобщаването 
Силна тенденция за намаляване на бедността, но при някои групи,  
по-конкретно ромите, продължават да се отчитат драстично по-ниски резултати

Икономическият растеж преди пандемията доведе до подобряване на жиз- 
нения стандарт както на домакинствата със средни доходи, така и на най-бед- 
ните 20 процента от домакинствата и допринесе за намаляване на абсо-
лютната бедност. Хората в риск от бедност, т.е. делът на лицата с доходи под 
60 процента от националния среден еквивалентен разполагаем доход (след 
социалните плащания), фиксиран на праговата стойност от 2011 г., спадна с 44 
процента между 2015 и 2018 г. — от 19,7 на 11,1 процента.14,15 През този период сред-
ните доходи на домакинствата са нараснали с 27 процента, а тези в най-бедните 
20 процента от домакинствата са регистрирали значително увеличение от 50 
процента. Въпреки това според стандартите на ЕС делът на лицата, изложени 
на риск от изпадане в бедност, продължава да бъде висок — 22,6 процента през 
2018 г. в сравнение с 16,5 процента за ЕС-27. Все пак, използвайки международно 
съпоставимата стойност от 5,50 щатски долара доход на човек на ден, през 2018 г. 
България отчита нива на бедност, сравними със страните от региона със сходни 
нива на икономическо развитие.

14. Цитираните години са референтните години за събиране на данни за доходите на домакин-
ствата. Тъй като данните за доходите се изискват за предходната година, референтната година 
за доходите предхожда годината на статистическото проучване за доходите и условията на живот.

15. САС използва единствено индивидуални данни за домакинствата от следните години на ста-
тистическото проучване на доходите и условията за живот: 2016 – 2019 г., които съответстват 
на следните референтни години за доходите: 2015 – 2018 г.

ФИГУРА 3.1 Брой на бедните и ръст на доходите  
на домакинствата, 2007 – 2018 г.

ФИГУРА 3.2 Дял на лицата, изложени на риск от бедност 
в България и в избрани страни от региона, 2018 г. 

Пр
оц

ен
т о

т н
ас

ел
ен

ие
то

 

0

4

8

12

16

20

0

5

10

15

20

25

30

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

b

20
16

20
17

20
18

Ср
ед

ен
 до

хо
д н

а д
ом

ак
ин

ст
ва

та
(в

 щ
.д.

, 2
01

1 
г.)

Бр
ой

 н
а б

ед
ни

те
 (в

 пр
оц

ен
ти

)

Дял на лицата с доходи под 5.5 щ.д.

Дял на лицата под линията на бедността от 2011 г.
Медианен доход на лице от домакинството

0

5

10

15

20

25

16,5

22,6

Сл
ов

ак
ия

 С
ло

ве
ни

я

Ун
га

ри
я

По
лш

а

ЕС
-2

7

Хъ
рв

ат
ия

Ли
тв

а

Се
ве

рн
а М

ак
ед

он
ия

Ес
то

ни
я

Ту
рц

ия

Бъ
лга

ри
я

Ла
тв

ия

Съ
рб

би
я

Ру
мъ

ни
я

Че
рн

а г
ор

а

Източник: изчисления на Световната банка въз основа на статистиката на EC  
за доходите и условията за живот (EU-SILC) за годините 2011 – 2018 г., които покриват 
референтните години за доходите — 2010 – 2017 г.; b обозначава прекъсване  
на времевия ред.

Източник: Indicator ilc_li02, Евростат, достъпно на 15.04.2021 г.



36БЪЛГАРИЯ СИСТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА СТРАНАТА 3 СКОРОшНИ ТЕНДЕНЦИИ

Повишаващите се трудови доходи бяха решаващият двигател за намаля-
ването на бедността и в по-малка степен — доходите от пенсии и социални 
помощи. Ръстът на трудовите доходи, движен предимно от увеличаването 
на заплатите и в по-малка степен от промените в заетостта, представлява близо 
половината (3 процентни пункта) от общо 8,6 процентни пункта намаляване 
на абсолютната бедност. Повишаването на трудовите доходи се дължи на сел-
ското стопанство, минното дело, строителството и търговията на едро и дребно. 
Взети заедно, тези сектори представляват 70 процента от заетите в бедните дома-
кинства и в домакинствата в най-ниските 40 процента от доходното разпределе-
ние. Увеличението на доходите от пенсии и социално подпомагане е причина 
за намаляването на риска от бедност съответно с 2,3 и 1,5 процентни пункта. 
В Приложение 3 е предоставена повече информация в дълбочина относно дина-
миката на приобщаване и профилиране на различните групи. 

Демографските и регионалните различия в стандарта на живот продължават 
да съществуват, въпреки че областите с първоначално високи нива на бед-
ност са отбелязали рязко подобрение, което свидетелства за процес на кон-
вергенция. Регионалните различия в стандарта на живот са очевидни, като 
най-бедните области (ниво NUTS-3) имат почти 4 пъти по-високи нива на риск 
от изпадане в бедност в сравнение с най-богатата област — 37 процента спрямо 10 
процента през 2018 г. (изчисления на СБ въз основа на EU-SILC). Въпреки тези раз-
лики има доказателства за процес на сближаване във времето, като петте най-бед- 
ни области по NUTS-3 отчитат през 2011 г. рязък спад по отношение на риска 
от изпадане в бедност — при всички този спад надвишава 45 процента. От реги-
онална гледна точка моделите на развитие показват, че в общините, където има 
по-високи нива на бедност, обикновено се наблюдават и по-ниски нива на работна 
заетост, работещото население е с по-ниско средно ниво на образование, по-ви-
сока концентрация на икономическа активност в секторите с по-ниска добавена 
стойност и с по-ниски заплати наред с други фактори.16 

Намаляването на бедността и неравенството зависи от по-ефективното 
включване на бедните в пазара на труда, като същевременно се гарантира, 
че тези, които са в невъзможност да работят, получават адекватна подкрепа. 
През 2019 г. нивата на заетост сред възрастните, които живеят в бедни домакин-
ства (24 процента), са под два пъти по-ниски от тези в небедните домакинства 
(62 процента). Освен това заетите лица от по-бедните домакинства обикновено 
са концентрирани в нископлатена и недекларирана заетост. Осемнадесет про-
цента от възрастните, изложени на риск от изпадане в бедност, са безработни, 
11 процента са икономически неактивни, а интензитетът на икономическа 

16. По-задълбочено изследване на регионалните различия в условията на живот може да бъде 
намерено на адрес: https://dataviz. worldbank.org/views/BGRDashboard_v13_v2019_4/ 
Main?:isGuestRedirectFromVizportal=y&:embed=y#2
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активност варира значително в зависимост от етническата принадлежност (вж. 
Приложение 3), което предполага необходимостта от допълнително социално 
подпомагане и активни програми на пазара на труда (АППТ) в подкрепа на по-бед- 
ните и маргинализирани сегменти от населението.

Ниските образователни постижения, несъответствията в уменията, демограф-
ските фактори и концентрацията в региони с по-ограничени възможности 
затрудняват включването на бедните в пазара на труда. Нивото на завършено 
образование е тясно свързано с възможността за намиране на работа: лицата с висок 
образователен статус имат почти двойно по-голям шанс да намерят работа в рам-
ките на една година в сравнение с тези с нисък такъв (European Commission, 2020b). 
Това отчасти се дължи на предлагането на нискоквалифицирана работна ръка, 
което изпреварва почти два пъти търсенето, докато недостиг на умения се отчита 
в сегментите на хората с по-висока квалификация (European Commission, 2020c). 
Освен това по-бедните домакинства обикновено са концентрирани в райони, 
които предлагат по-лоши възможности на пазара на труда: 40 процента от по-бед-
ните домакинства са съсредоточени в Северозападния, Северния централен 
и Североизточния регион — трите региона с най-високи нива на безработица, 
особено за хора с ниско образование.17

Пандемията от COVID-19 вероятно трайно ще повиши високите нива на бед-
ност. Пандемията от COVID-19 се отрази пагубно върху препитанието на бъл-
гарите — 30 процента от домакинствата отчитат спад в доходите си в разгара 
на кризата през юни 2020 г. Въпреки нейното въздействие преди всичко върху 
пазара на труда, вследствие на което относително по-голям дял от домакинствата 
с най-високи доходи отчетоха спад на доходите си, съществува малка вероятност 
най-бедните 40 процента от домакинствата да разполагат с достатъчно икономи-
чески резерви за смекчаване на последиците от кризата. Въздействието на пазара 
на труда беше несъразмерно по-силно усетено от онези, които е по-малко веро-
ятно да бъдат обхванати от съществуващите механизми за социално осигуря-
ване и политики за подкрепа, свързани с пандемията от COVID-19, което води 
до повишаване на нивата на бедност.

Неравенството се задълбочава, а приобщаването е компрометирано 

Ръстът на доходите сред по-бедните и социално уязвими домакинства тра-
диционно изостава от средния ръст, но през последните години разли-
ката значително се скъси. В периода между 2015 и 2018 г. (референтни години 
за доходите) ръстът на годишна база на доходите на най-бедните 40 процента 
от населението е средно 10 процента при 11 процента среден ръст на доходите 

17. Евростат, indicator lfst_r_lfu3rt, достъпно през март 2021 г.
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в страната (изчисления на екипа на СБ въз основа на данни от SILC). Това е подоб- 
рение спрямо 2011 – 2014 г., голяма част от което се дължи на трудовите доходи, 
които са нараснали с 32 процента между 2015 и 2018 г. в сравнение с 14 процента 
през предходния период. Въпреки че растежът на доходите от труд за най-бедните 
40 процента е по-малък от този, наблюдаван за средностатистическите домакин-
ства и през двата периода, разликата между тях намалява с течение на времето.

Въпреки засиления растеж на доходите на по-бедните домакинства подо-
ходното неравенство в България продължава да е най-високото в Европа 
и се задълбочава с течение на времето. Това е отражение на трайните разли-
чия в представянето на пазара на труда, съчетани с фискална система, характе-
ризираща се с ограничена прогресивност. Коефициентът на Джини е нараснал 
от 38 през доходната 2015 г. на 41 през 2018 г.18 като част от по-широката тенденция 
за увеличение, наблюдавана през последните 10 години. До голяма степен по-
вишаването на коефициента на Джини може да се дължи на все по-големите 
различия в доходите на пазара на труда, като по-бедните обикновено не рабо-
тят или са концентрирани в заетост с по-ниско заплащане. От друга страна, от-
носителното данъчно облагане, делът на заетите възрастни, доходите от пенсии 
и социалните трансфери са допринесли незначително за забавяне на увеличе-
нието на коефициента на Джини (вж. Приложение 3). 

Етническите малцинства и по-конкретно ромите продължават да са изло-
жени на висок риск от бедност и социално изключване въпреки подобре-
нията през последните години.19 Ромите са една от най-големите етнически 

18. Евростат, покзател ilc_di12, последно достъпен на 29.10.2021 г. Посочената година е референт-
ната година за доходите, а не годината, през която е направено проучването.

19. Индикатори за бедност и социално включване, Национален статистически институт 
(2015 – 2019 г.), https://www.nsi.bg/sites/ default/files/files/pressreleases/SILC2019_en_ARTRFBK.pdf

ФИГУРА 3.3 Коефициент на Джини, еквивалентен  
на възрастен, 2010 – 2018 г.

Източник: изчисления на Световната банка въз основа на Статистиката на EC  
за доходите и условията на живот (EU-SILC); проучването е проведено през 
2011 – 2019 г. и обхваща 2010 – 2018 г. референтни години за доходите.

ФИГУРА 3.4 Риск от изпадане в бедност по етническа 
принадлежност
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малцинствени групи в България с приблизителен брой на населението между 
325 000 и 750 000 души, или между 4,4 и 8,8 процента от общото население на стра-
ната20, а турското малцинство съставлява съответно 8,8 процента от населението. 
Нивото на бедност при тях неизмено е по-високо в сравнение с другите етни-
чески групи в България: през 2018 г. рискът от изпадане в бедност е 65 процента 
сред ромите и 32 процента сред турското малцинствено население при 17 про-
цента сред етническите българи. Това е подобрение спрямо риска от изпадане 
в бедност през доходната 2014 г. — 67 процента за ромите и 36 процента за тур-
ското малцинствено население, въпреки че нивата на бедност остават трайно 
високи21. Тези различия по отношение на риска от изпадане в бедност произти-
чат отчасти от пазара на труда: ромската и турската етническа група имат по-нис- 
ки нива на заетост (съответно 25 и 56 процента) и по-високи нива на безработица 
(съответно 34 и 18 процента) в сравнение с етническите българи (съответно 72 
и 8 процента).22 Високите нива на бедност, безработицата, слабите показатели 
за човешко развитие, лошите условия на живот, ниското качество на инфра-
структурата и на другите услуги говорят за силно изразено социално изключ-
ване (вж. Приложение 3 за по-задълбочен анализ).

Какво възпрепятства напредъка за намаляване 
на бедността и за споделен просперитет?

Път за растеж 

В периода 2015 – 2019 г. икономическият растеж на България се ускори, 
но сближаването със средните доходи за ЕС продължава да е бавно. Средният 
темп на растеж за периода 2015 – 2019 г. достигна 3,6 процента — три пъти повече 
от средния растеж за предходните 5 години (1,1 процента), — преди да спадне 
до –4,2 процента през 2020 г. Въпреки това България остава на последно място 
в ЕС със средна стойност на БВП на глава от населението в размер на 55 процента 
от средната стойност за ЕС-27 в стандарт на покупателна способност (СПС) през 
2020 г.23 Регионалните различия продължават да бъдат големи и дори се задъл-

20. Изчисления на база Преброяване на населението през 2011 г., Статистиката за доходите и услови-
ята на живот — EU-SILC за 2019 г. (съответно 4,4 и 4,9 процента) и Съвета на Европа (2010 г.) Оценките, 
базирани на преброяването и на проучването, са значително по-ниски от оценките на Съвета 
на Европа, тъй като етническата принадлежност се самоотчита и подлежи на занижаване.

21. Индикатори за бедност и социално включване за 2019 г., Национален статистически институт.

22. Bulgarian Longitudinal Inclusive Society Survey, 2014 г., Световна банка, Национален статистиче-
ски институт на Република България.

23. Коригиран за покупателната способност БВП на глава от населението, индекс на обема на ре-
алните разходи на глава от населението в СПС ЕС-27 = 100. Индикатор на Евростат SDG_10_10,  
последно достъпен на 29.10.2021 г.
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бочават — вариацията на БВП на глава от населението на областно ниво се е уве-
личила от 168 лв. през 2007 г. до 268 лв. през 2017 г. Освен това последните ста-
тистически данни на ниво NUTS-2 и NUTS-3 за БВП на глава от населението в СПС 
показват, че повечето от областите в страната сe намират в диапазона 20 – 40 про-
цента от средната стойност за ЕС, а най-бедните области — Силистра, Сливен, 
Видин, Кърджали и Хасково, отчитат само незначително увеличение на реал-
ните доходи на глава от населението за 10 години. 

От страна на предлагането растежът преди COVID-19 се дължи предимно 
на сектора на услугите. В рамките на сектора най-бързо развиващите се отрас- 
ли включват търговия, транспорт, хотели и ресторанти, стимулирани от по-го-
лемия туристически поток. Информационните технологии (ИТ) и комуникаци-
ите също отбелязват бърз растеж, тъй като аутсорсингът на ИТ и бизнес услуги 
се разви с ускорени темпове поради относително ниските разходи за труд и широ-
кото владеене на западноевропейски езици в градските райони. В допълнение 
към услугите някои промишлени отрасли — предимно производството на авто-
части, машини и оборудване и електрически уреди — също подкрепиха растежа.

От страна на потреблението ръстът на БВП 
се дължи основно на износа и на частното по-
требление. Структурата на износа на България 
претърпя бавна, но желана трансформация, при 
която потребителските стоки, суровините и ма-
териалите се заменят все повече с инвестицион-
ни стоки с по-висока добавена стойност като ма-
шини и оборудване, електрoуреди и авточасти. 

ФИГУРА 3.5 Принос към средногодишния ръст на брутната добавена стойност в съпоставими цени (2010 – 2019 г.)
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складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство (G-I)

Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения (J)

Финансови и застрахователни дейности (K)
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и социална работа (O-Q)

Култура, спорт и развлечения; други дейности (R-U)

Процентни пункта 

Източник: НСИ, изчисления на екипа. 

ФИГУРА 3.6 Принос на потреблението за растежа на БВП
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Източник: НСИ, изчисления на екипа.
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Въпреки това страната е силно зависима от цените на някои суровини и матери-
али (най-вече черни и цветни метали и рафинирани нефтопродукти), а иконо-
мическата ѝ сложност остава на ниско равнище (EBRD, 2019). 

Износът на България се е увеличил през последното десетилетие не само 
като стойност, но и като качество, както е посочено в класацията и оценката 
на Индекса на икономическата сложност (ECI). Ръстът на износа на България 
през петте години до 2018 г. се дължи на сектора на услугите, в който страната 
е разширила своя глобален пазарен дял, както се отбелязва в Атласа на иконо-
мическата сложност. България се нарежда на 41-во място по сложност в класа-
цията на ECI през 2018 г. и икономиката ѝ е малко по-сложна от предвиденото 
спрямо нивото на доходите в страната според Атласа на икономическата слож-
ност (2018 г.). В сравнение с десетилетие по-рано българската икономика е ста-
нала по-сложна, а страната се е изкачила с пет позиции в класацията на ECI. 
Подобряването на икономическата сложност на България се дължи на дивер-
сификацията на нейния износ.

Въпреки това България има достатъчно възможности за по-нататъшна дивер-
сификация на износа си. Според Атласа на икономическата сложност за 2018 г. 
от 2013 г. насам България е добавила 56 нови продукта на стойност 2,7 мили-
арда долара; за сравнение — Румъния е добавила 62 нови продукта (на стойност 
13,3 милиарда долара), а Гърция — 13 нови продукта (на стойност 418 милиона 
долара). Въпреки че страната върви в правилната посока, анализът на продукто-
вото пространство показва, че България има значителен потенциал за диверси-
фикация към по-сложни продукти и отрасли, особено надграждайки същест-
вуващите си възможности и постигнатия скорошен успех. Нови възможности 
за продукти с висок потенциал са идентифицирани в секторите на промиш-
леното машиностроене и електрическите машини и оборудване, а реално осъ-
ществимите опции са свързани с диверсификация в посока на продукти, които 
изискват добавяне на минимални нови функционалности към вече съществу-
ващите, като метали, текстил, химикали, селско стопанство и минерали (напри-
мер кабели, проводници, стъклени влакна, медицински мебели, изолационни 
материали, суроватка и др.). В сектора на услугите ИКТ са един от най-бързо раз-
виващите се сегменти, който все още притежава значителен потенциал за по-на-
татъшен растеж заедно със секторите на пътуванията и транспорта.24

Отчитайки нарастване на връзките както нагоре, така и надолу по глобал-
ните вериги на стойността (ГВС), България показва сравнително баланси-
ран ръст по отношение на участието си в ГВС. Tова е една от констатациите 
на скорошен доклад на ЕК (2020 г.), озаглавен „Преки чуждестранни инвести-
ции, глобални вериги на стойността и регионално икономическо развитие 

24. Атлас на икономическата сложност, Harvard CID.
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в Европа“, който обхваща периода между 2005 и 2015 г. Докладът също така отбе-
лязва, че увеличението на степента на интеграция на България надолу е било 
по-бързо, отколкото нагоре, което показва, че страната е сред нетните „получа-
ващи“ от останалата част от ЕС, което е силно повлияно от присъствието на мул-
тинационални компании от ЕС-15. Освен това в доклада се констатира, че пре-
ките чуждестранни инвеститори обикновено купуват междинни стоки и услуги 
от останалата част на Европа, което подчертава ролята на ПЧИ за интеграцията 
в регионалните вериги на стойността и продуктовите мрежи. Тези компании 
също така обикновено купуват междинни продукти от други чуждестранни 
компании, които се намират в същата страна, особено високотехнологични 
продукти и услуги, което в България достига 15 процента в сравнение с 20 про-
цента в Чехия и 18 процента в Румъния. Tова показва, че съществуват значи-
телни възможности за по-нататъшно разпространение на технологии и транс-
фер на ноу-хау.

Преките чуждестранни инвестиции обаче отбелязаха рязък спад след све-
товната финансова криза, като достигнаха едно от най-ниските си нива. След 
достигане на връх от 31,3 процента от БВП през 2007 г. — годината на присъеди-
няване на България към ЕС, притокът на ПЧИ спадна рязко, достигайки 2,4 про-
цента от БВП през 2019 г., най-вече поради засилената склонност към избягване 
на риска след световната финансова криза. Паричните преводи от емигранти, 
от друга страна, са станали все по-важен източник на финансиране за българ-
ски семейства, които имат роднини в чужбина. За да може България да премине 
към икономика с по-висока добавена стойност, трансферът на ноу-хау чрез при-
ток на ПЧИ, особено към отраслите за високоефективно производство, ще бъде 
от критично значение. България следва да се съсредоточи върху факторите, 
които привличат нови инвестиции, включително ПЧИ, като осигуряване на пред-
сказуема регулаторна среда, стимулиране на иновациите и НИРД, подобряване 
на уменията и на инфраструктурата за свързаност, включително цифровизация. 

ФИГУРА 3.7 Приток на ПЧИ 

Източник: база данни на Показатели за световно развитие. 

ФИГУРА 3.8 Получени парични преводи от емигранти 

Източник: база данни на Показатели за световно развитие. 
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В периода 2016 – 2018 г. страната имаше т.нар. двоен излишък. Поради на-
растващия излишък в търговията с услуги и свиващия се дефицит при търго-
вията със стоки България имаше излишъци по текущата сметка през повече-
то години след 2012 г.25 Успоредно с това поради консервативното планиране 
на бюджетните приходи и като цяло рестриктивната фискална позиция бю-
джетът регистрираше излишъци в периода между 2016 и 2018 г., които захрани-
ха фискалния резерв. Последният осигури така необходимия буфер по време 
на кризата, предизвикана от пандемията.

Крайното потребление се подкрепяше от про-
цъфтяващия пазар на труда, бързия растеж 
на заплатите и нарастващите бюджетни прихо-
ди, които позволиха по-високи фискални раз-
ходи в периода преди пандемията от COVID-19. 
Коефициентът на заетост постигна рекордно ви-
соката стойност26 от 54,2 процента през 2019 г., 
преди да спадне до 52,7 процента през 2020 г. 
По същия начин коефициентът на безработица 
достигна рекордно ниско ниво от 4,2 процента 
през 2019 г., преди да се покачи на 5,1 процента 
през 2020 г. Следва да се отбележи, че благопри-
ятните условия на вътрешния пазар и на пазари-
те — основни дестинации за трудови емигранти от България, спомогнаха за нама-
ляване на дългосрочната безработица, като броят на дългосрочно безработните 
(тези, които са без работа 12 и повече месеца) намаля от 187 000 през 2015 г. до 81 000 
през 2019 г. и 75 900 през 2020 г.

Някои от най-бързо развиващите се индустрии, които откриха и най-много 
работни места, обаче се характеризират с високо ниво на търсените умения, 
което донякъде обяснява забавеното въздействие на процъфтяващия пазар 
на труда върху бедността и неравенството. Около 35 процента от нетните нови 
работни места, създадени в периода между 2014 и 2019 г., са в ИТ сектора, където 
заплатите са най-високи. На другия край на скалата най-нископлатеният сек-
тор — туризмът, също разкри голям брой работни места след 2014 г., които пред-
ставляваха около 10 процента от всички създадени работни места. Сектори, които 
предлагат заплати под средното ниво, като транспорт, складиране и пощи (12 про-
цента от новите работни места), административни и спомагателни дейности (10 
процента) и търговия (9 процента), също са сред водещите отрасли в създаването 

25. Единствените изключения бяха през 2015 г., когато текущата сметка беше почти балансирана 
(–0,2 милиона евро), и през 2020 г., когато отчете нисък дефицит от 0,7 процента от БВП. 

26. Нивата на заетост достигнаха рекордно високи стойности за целия период, откакто НСИ за-
почна да прави своето Наблюдение на работната сила през 2003 г.

ФИГУРА 3.9 Заетост (сред населението на 15  
и повече години) и динамика на заплатите 

Източник: НСИ.
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на работни места. Освен това разкриването на работни места е неравномерно 
разпределено на територията на страната и вътрешната мобилност на работната 
сила остава ниска, ако се съди по голямата вариация в нивата на заетост и без-
работица между различните области. В Северна България има няколко области 
(Видин, Монтана, Силистра, Шумен и Търговище), където безработицата остава 
двуцифрено число през 2019 г. Освен това в две от тях (Видин и Монтана) зае-
тостта намалява от 2013 г. насам, което навежда на мисълта, че местните пазари 
на труда остават потиснати и не са се възползвали от възхода след 2009 г.

Ръстът на брутната заплата се е ускорил от средно 6 процента годишно 
в периода 2010 – 2014 г. до 10,6 процента през 2019 г. Увеличението е в резул-
тат на затягането на пазара на труда, особено по отношение на квалифицирана 
работна ръка, заедно с увеличението на минималните заплати. Следва да се отбе-
лежи, че кризата от 2020 г. доведе само до незначително забавяне на растежа 
на заплатите до 9,4 процента през 2020 г., тъй като минималната работна заплата 
се увеличи с 9 процента, а съкращенията, предимно сред лицата с по-ниски 
заплати, повишиха отчетените от статистиката средни заплати сред наетите. 

Развития на пазара на труда 

Въпреки положителните развития на пазара на труда преди пандеми-
ята, не всички групи от населението са се възползвали в еднаква степен 
от тях. Българският пазар на труда се представя силно в периода преди кризата 
с COVID-19, като икономическата активност се доближава до средните стойности 
за ЕС-27, след като в продължение на години беше доста под европейските нива.27 
Разликите между половете по отношение на заетостта намаляха до най-ниското 
си ниво от десетилетие насам, като 71 процента от жените на възраст 20 – 64 
години бяха заети през 2019 г. — най-високият процент от началото на измерва-
нето и с цели 15 процентни пункта по-висок от този през 2005 г. Въпреки това 
се очертава смесена картина относно различията между половете, що се отнася 
до лидерството на пазара на труда, като напредъкът в някои измерения е огра-
ничен (Приложение 4). Разликите между половете при заплащането (в неко-
ригирана форма) са сред най-малките в ЕС, но са нараснали леко към средното 
за ЕС ниво. Равнищата на заетост продължават да са ниски за някои групи, които 
са изправени пред редица препятствия при навлизане в пазара на труда, най-
вече ромите, хората с увреждания, младежите, по-възрастните жени28 и жите-

27. Коефициентът на икономическа активност за групата на 20 – 64-годишните се е увеличил 
в България (EС-27) от 66,3 (69,6) процента през 2007 г. до 73,2 (73,4) процента през 2019 г. (Евростат).

28. Разликата между половете в нивата на заетост в страната традиционно е една от най-високите 
във възрастовата група 60 – 64 години заедно с възрастовата група 25 – 29 години.
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лите на селските райони (IME, 2019а)29. Някои групи от населението все още пре-
обладаващо са икономически неактивни. Освен етническата принадлежност 
има и други характеристики, особено разпространени сред хората на възраст 
15 – 34 години, които са извън заетост, образование или обучение (т.нар. NEETs): 73 
процента от тях живеят в малки градове и селски райони, 57 процента имат най-
много средно образование и малко повече от половината (55 процента) са жени, 
много от които с деца в домакинството (IME, 2019а).

Застаряването на населението и миграцията са сериозни предизвикателства 
пред работната сила и траекторията на растежа и ще създават трудности при 
повишаване нивото на уменията на работната сила чрез образователната 
система и ученето през целия живот. Въпреки впечатляващото нарастване 
от 7 процентни пункта при заетостта в периода между 2007 и 2019 г., отбеля-
зано в предишния параграф, броят на работещите на възраст от 20 до 64 години 
е намалял от 3,18 милиона на 3,12 милиона за същия период. Комбинацията 
от застаряване на населението, високи нива на неактивност при някои групи, 
относително висока миграция сред хората в трудоспособна възраст и недос-
тиг на работна ръка се очаква да представлява значително предизвикателство 
за бъдещия растеж.30

На българския пазар на труда видимо преобладават несъответствия при уме-
нията. По-висококвалифицираната работна сила може да спомогне за облекча-
ване на натиска върху пазара на труда, но в същото време в момента има изли-
шък от нискоквалифицирани работници и недостиг на висококвалифицирани 
кадри. Компаниите непрекъснато съобщават, че един от основните им проблеми 
е недостигът на умения, особено за работните места, които изискват висока ква-
лификация.31 Тези констатации се потвърждават от значително по-високите 
нива на безработица при хората с ниско образователно равнище: 13,1 процента 
при тези, които имат най-много прогимназиално образование, в сравнение с 1,9 
процента при тези с висше образование.32 Фактът, че през 2020 г. едва 1,6 про-
цента от хората на възраст между 25 и 64 години съобщават, че участват в някаква 

29. Според проучване на Агенцията на ЕС за основни права (FRA) от 2011 г. делът на ромите на въз-
раст над 15 години, които съобщават, че са безработни, е 36 процента в сравнение с 11 процен-
та при другите етнически групи, които живеят в близост да тях. Освен това по-малък про-
цент от ромите на възраст над 15 години заявяват, че работят на пълен работен ден (13 процента 
в сравнение с 37 процента) и по-голям процент от тях споделят, че извършват различен тип вре-
менна работа (7 процента в сравнение с 2 процента). Още по-голяма загриженост буди делът 
на онези, които не са включени в заетост, образование или обучение сред младежите от ромска-
та общност, който е 65 процента сред ромите на възраст между 16 и 24 години (FRA, 2016).

30. Доклад за България за 2020 г. в рамките на Европейския семестър.

31. Проучване на Световната банка на предприятията в България, 2019 г.

32. Данни на Евростат.
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форма на образование или обучение (средната стойност за ЕС е 9,2 процента33), 
допълнително акцентира върху необходимостта от по-смел подход за адреси-
ране на приложимостта и качеството на уменията. 

След като пазарът на труда регистрира исторически високи пикове, услови-
ята се влошиха с настъпването на пандемията от COVID-19, като това имаше 
трайни последици за младите хора и за заетите в силно засегнатите сектори. 
Малко след първия докладван случай през март 2020 г. България въведе пълна 
карантина за два месеца, която след това беше облекчена през май, но впослед-
ствие въведена отново, макар и в по-лека форма, от октомври 2020 г. Един на всеки 
десет от работещите преди началото на кризата през февруари 2020 г. казва, 
че е спрял да работи през април 2020 г. (проучване относно COVID-19 на СБ-УНИЦЕФ); 
между четвъртото тримесечие на 2019 г. и третото тримесечие на 2020 г. заетостта 
е намаляла с 0,5 процентни пункта, а безработицата се е увеличила с 0,7 про-
центни пункта, като мъжете и младежите са особено засегнати (НСИ).

Система за социална защита и фискална политика 

Проблемите с насочването, обхвата и размера на подпомагането огранича-
ват ролята на системата за социално осигуряване като механизъм за прераз-
пределение, автоматичен фискален стабилизатор и инструмент за намаля-
ване на бедността. България е сред малкото страни в ЕС, в които фискалната 
система не оказва въздействие върху бедността 
(фиг. 3.10). Системата за социално подпомага-
не показва известни пропуски при обхвата, на-
сочването и адекватността, особено при програ-
мите за социални помощи (извън социалното 
осигуряване). През 2018 г. близо 30 процента 
от най-бедните 20 процента от домакинствата 
не са получавали социални помощи под никаква 
форма. Освен това бенефициентите от най-нис-
кия квинтил на доходите са получили по-малко 
от една трета от общия размер на изплатените 
социални помощи, което е показател за пробле-
ми с прогресивността на социалното подпомага-
не и с приоритизирането му в спектъра от соци-
алните политики на България. Намаляващият 
принос на помощите за намаляване на риска 
от изпадане в бедност също буди безпокойство: 
през 2018 г. социалните плащания (без пенсиите) 

33. Евростат, показател trng_lfse_02, последно достъпно на 29.10.2021 г.

ФИГУРА 3.10 Фиксиран дял на лицата в риск  
от изпадане в бедност преди и след отчитане  
на фискалните политики, 2018 г.

Източник: изчисления на екипа на Световната банка въз основа на EUROMOD.
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са намалили дела на населението, изложено на риск от изпадане в бедност, едва 
с 24 процента в сравнение с 30,8 процента в ЦИЕ и 32 процента в ЕС-2734, а до 2019 г. 
този процент е спаднал до 20 процента.

Неравномерно предоставяне на обществени услуги  
и регионални различия в икономическите възможности

Неравномерното предоставяне на обществени услуги, усложнено от нега-
тивните демографски тенденции, е довело до все по-дълбоки и влошаващи 
се регионални неравенства в България. Като цяло предоставянето на общест-
вени услуги обикновено е по-добро в Югозападния регион, където се намира 
столицата, и по-лошо в другите региони и особено в Северозападния регион. 
Продължаващата тенденция на обезлюдяване на селските райони е довела до уве-
личаване на броя на малките общини, което заплашва да влоши още повече 
предоставянето на обществени услуги в районите, които и без това вече страдат 
от по-слаб достъп до такива услуги. Това е допринесло за трайни и влошаващи 
се икономически резултати в слабо обслужваните региони и за нива на (фиксира-
ния) риск от изпадане в бедност (anchored at-risk-of-poverty rate, AROP) до 2,5 пъти 
по-високи в най-бедните региони в сравнение с тези в Югозападния регион. 
Тъй като е малко вероятно тази тенденция да бъде обърната, тя изисква внима-
телно управление чрез разглеждане на алтернативни възможности за предоста-
вяне на услуги в по-малките общини, включително чрез изнасяне на услугите 
към мрежи за предоставяне на услуги за групи от такива общини.

Достъпът до здравеопазване е една от областите, в които регионалните раз- 
личия в предоставянето на услуги продължават да са най-очевидни. В по-бед- 
ните райони достъпът до здравеопазване е ограничен от недостиг на лечебни 
и здравни заведения, оборудване и персонал, от бързо застаряване и високи 
нива на миграция сред медицинските кадри. Достъпът до медицински грижи 
в по-слабо развитите части на България често е ограничен заради недостиг 
на медицински специалисти, които обикновено са концентрирани в по-раз-
витите райони. В област Кърджали, една от най-бедните области в България, 
броят на хората, обслужвани от един общопрактикуващ лекар, е 2985 през 
2019 г., или почти два пъти над средното за страната (1688). Тревожен е и фактът, 
че недостигът на общопрактикуващи лекари в по-слабо обслужваните райони 
вероятно ще се задълбочава, тъй като повече от 60 процента от тях са на възраст 
над 55 години и наближава времето за пенсионирането им (OECD, 2021), а замя-
ната на пенсиониращите се лекари с млади специалисти е компрометирана 
от високите нива на емиграция сред медицинските кадри.

34. Eurostat tespm050, последно достъпно на 15.04.2021 г. Анализът използва референтните годи-
ни за доходите, а не годините на статистическите проучвания.
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Регионалните различия са очевидни и при качеството на образованието, 
което има пряко отношение към пазара на труда и трайните регионални 
неравенства. Образователните резултати са значително по-лоши в селските 
райони в сравнение с градовете: средният резултат при уменията за четене с раз-
биране на учениците в селските райони е със 115 точки по-нисък от този в гра-
довете, което е еквивалентно на разлика от 3 години обучение (OECD, 2021). Освен 
това в Югозападния регион, където попада и столицата, 41 процента от населе-
нието на възраст 25 – 64 години е с висше образование в сравнение с едва 19 про-
цента в Северозападния регион. Доказано е, че по-високите нива на образова-
телни постижения увеличават вероятността за намиране на работа в рамките 
на една година, както и вероятността за преминаване от временна към посто-
янна работа (European Commission, 2020а), което от своя страна подобрява шан-
совете за получаване на по-високи заплати и за избягване на бедността. 

Достъпът на населението до канализационна мрежа и пречиствателни стан-
ции за отпадъчни води се различава значително в зависимост от района 
и е на едно от най-ниските нива сред страните от ЦИЕ. Въпреки че по-голямата 
част от населението има достъп до водоснабдяване и канализация, той варира 
значително между различните региони и градове на страната. Югозападният 
регион е с най-висок достъп както до канализация, така и до съоръжения за пре-
чистване на отпадъчните води (съответно 90 и 78 процента през 2019 г., НСИ), 
докато достъпът в най-лошо представящия се Северозападен регион е съот-
ветно 60 и 50 процента. Достъпът до канализация и до пречиствателни стан-
ции за отпадъчни води е по-висок в градовете, а София е с най-добри показа-
тели от цялата страна. 

Достъпът до широколентов интернет варира в значителна степен в различ-
ните региони и вероятно ще се превърне в източник на все по-голямо нера-
венство между тях с ускоряването на процеса на цифровизация. През 2020 г. 
в Югозападния регион, към който се причислява и столицата, широколентов дос-
тъп до интернет имат 86 процента от домакинствата в сравнение с едва 66 про-
цента от домакинствата в най-лошо представящия се Северозападен регион. 
Пандемията от COVID-19 засегна непропорционално уязвимите групи от населе-
нието и децата поради невъзможността им да преминат към онлайн работа или 
обучение от дома или заради естеството на тяхната работа, или заради липсата 
на достъп до цифрова инфраструктура и устройства и ограничените цифрови 
умения. Това е най-очевидно в селските райони, където към края на 2019 г. едва 
10 процента от домакинствата имат достъп до високоскоростна широколентова 
връзка в сравнение с 42 процента в градските райони. Процентът на използване 
на цифровите технологии от групите в неравностойно положение, включително 
хората, живеещи в крайна бедност, малцинствата, възрастните хора и хората 
с увреждания, е най-ниският сред страните — членки на ЕС. 
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С напредъка на България в постигането на целите на Европейския зелен пакт 
областите и регионите, които разчитат на въглеродно интензивни индус-
трии, ще поемат непропорционално цената за приспособяването към про-
мените, което може да доведе до появата на нови изоставащи региони при 
слабости в управлението на прехода. Това се отнася особено за област Стара 
Загора — една от най-засегнатите по отношение на въглеродната интензивност 
и заетостта в тези индустрии. Според някои оценки закриването на въгледобива 
и потенциалното спиране на износа на електроенергия могат да доведат до нама-
ляване на заетостта с 12 процента и до повишаване на нивото на безработицата 
от 3 на 8 процента (European Commission, 2020d). В общините Гълъбово и Раднево,  
където свързаните с енергетиката дейности осигуряват над 80 процента от техните 
приходи, се предвижда намаляване на заетостта съответно с 44 и 77 процента 
(European Commission, 2020d). С цел да се сведат до минимум неблагоприят-
ните последици върху тези общини и региони, процесът на преход ще трябва 
да се управлява внимателно с акцент върху преквалификацията и реинтегра-
цията на пазара на труда.

Развитие на частния сектор 

Кредитирането на частния сектор изпреварва 
това в структурно сходни страни от региона, 
а създаването на заетост изпреварва останалата 
част от икономиката. Въпреки че кредитира-
нето на частния сектор (като процент от БВП) 
все още изостава от някои страни в региона 
(например Унгария, Словакия), то представлява 
средно 58 процента от БВП през 2010 – 2019 г.35 
и е едно от най-високите сред страните от ЦИЕ 
и икономиките на Западните Балкани. В част-
ния сектор нивата на заетост са се увеличили 
от 2016 г. насам, докато заетостта в публичния 
сектор е останала на едно и също ниво. В същото 
време заетостта в частния сектор пое основния 
удар от предизвиканата от COVID-19 криза през 
2020 г., заличавайки няколко години на разкри-
ване на нови работни места. Разпределението 
по сектори показва, че в търговията и производството са съсредоточени основ-
ните работодатели, чийто дял е 44 процента от общата заетост. Публичната 

35. Размерът на частния сектор е установен като приближение на вътрешното креди-
тиране за частния сектор като процент от БВП, като се използва индикатор FS.AST.PRVT.
GD.ZS от Индикаторите за световно развитие (World Development Indicators). 

ФИГУРА 3.11 Индекс на заетостта 

Източник: НСИ, Индекс 2016 г. = 100.
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администрация е третият по големина сектор, въпреки че е относително малък 
в сравнение със страните в ЕС. Селското стопанство отчита относително висок, 
макар и спадащ дял в заетостта.

Размерът на сенчестата икономика в България намалява през последното 
десетилетие, но въпреки това остава значителен. Според Композитния индекс 
„Икономика на светло“ делът на формалната икономика е нараснал значително 
през последното десетилетие — от 64,59 процента през 2010 г. до 80,80 процента 
през 2020 г.36 Институционалните и управленски слабости в съчетание със зна-
чителната регулаторна тежест се посочват като някои от ключовите фактори 
за високия дял на сивата икономика в България. Забавянето на растежа на БВП 
и на процеса на сближаване със средните нива на доходите в ЕС също не помага, 
тъй като редица изследвания показват, че връзката между неформалната ико-
номика и дохода на глава от населението е обратнопропорционална.37 Според 
резултатите от проучването на предприятията за 2019 г.38 52,4 процента от изслед-
ваните компании съобщават, че се конкурират с нерегистрирани форми или 
с такива, работещи в сивия сектор, което е значително над средното за ЕЦА ниво 
от 33,2 процента и малко над средната стойност за света от 50,3 процента, а 34,2 
процента от фирмите възприемат неформалната икономика като основно огра-
ничение за бизнеса в сравнение с 22,4 процента в ЕЦА. 

36. Повече информация за индекса може да бъде намерена на адрес: www.ikonomikanasvetlo.bg

37. Вж. например Tackling Vulnerability in the Informal Economy, Chapter 2, OECD/ILO 2019.

38. https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2019/bulgaria

ФИГУРА 3.12 Дял на заетостта по отрасли

Източник: НСИ, 2020 г.
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Пречки пред навлизането на българския пазар се наблюдават още преди 
началото на кризата с COVID-19. От 2016 г. насам броят на новорегистрира-
ните фирми изостава трайно от този в структурно сходни страни — членки 
на ЕС, а през 2020 г. падна до най-ниското си ниво от 2015 г. насам заради кризата 
с COVID-19. От друга страна, производствата за обявяване в несъстоятелност про-
дължават да са повече в сравнение с 2015 г., но намаляват от началото на 2019 г. 
насам. За разлика от няколко страни — членки на ЕС, от региона, като Румъния 
и Естония, кризата с COVID-19 предизвика допълнителен спад на производствата 
по несъстоятелност през 2020 г. 

ФИГУРА 3.14 Производства по несъстоятелност

Източник: Евростат, Индекс, 2015 г. = 100.

ФИГУРА 3.13 Регистрации на нови компании

Източник: Евростат, Индекс, 2015 г. = 100.
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Стабилният икономически растеж несъмнено е предпоставка за постигане 
и на двете цели: намаляване на бедността и постигане на споделен проспе-
ритет. Предизвикателствата, идентифицирани в първия САС в сферите на биз-
нес средата, уменията и образованието, научноизследователската и развойна дей-
ност (НИРД) и транспортната инфраструктура, отдавна стоят като пречки по пътя 
към постигането на по-бърз растеж. Според последния Глобален индекс за кон-
курентоспособност (2019 г.) областите, или т.нар. стълбове, в които България 
отбелязва най-лоши резултати, са институциите, иновациите и ефикасността 
на продуктовите пазари. Статистически значимото въздействие на институ-
циите, инфраструктурата, иновациите, ефективността на пазарите на стоки 
и висшето образование върху производителността се потвърждава в проучване 
на Международния валутен фонд (МВФ) (Mitra and Pouvelle, 2012). Преодоляването 
на разликата със средните за ЕС стойности в тези пет измерения би засилило 
трайно ръста на производителността с 1 процентен пункт. 

Променящият се контекст — особено по отношение на зеления и цифро-
вия преход, бързите технологични промени, демографския срив и кри-
зата, предизвикана от COVID-19 — доведе до нови или изостри съществу-
ващите пречки пред растежа. Сред тях анализът изтъква критично важната 
роля на цифровата инфраструктура и умения, научноизследователската дей-
ност и иновациите, както и на устойчивата фискална политика в подкрепа 
на ръста на производителността и конкурентоспособността в периода на въз-
становяване след кризата. 

Регулаторна среда 
Качество и предсказуемост на регулациите и законодателната база

През последните години България реформира в значителна степен своята 
регулаторна рамка. Новият Закон за нормативните актове от 2016 г. въведе 
минимален период за консултации със заинтересованите страни от 30 кален-
дарни дни и доведе до създаването на централен портал за обществени консул-
тации. Това заедно с въвеждането на задължителна оценка на въздействието 
(ОВ) за всички нови закони и създаването на централизирано звено за контрол 
на качеството на ОВ е стъпка в правилната посока за подобряване на качеството 
на законодателния процес. 

И все пак честите промени в законодателството продължават да бъдат сери-
озна пречка за една стабилна и предсказуема регулаторна среда. Липсата 
на регулаторна стабилност създава несигурност и ограничава спазването и при-
лагането на законите. Запазва се практиката един и същ закон да се изменя повече 
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от един път в рамките на 6 месеца: през първата половина на 2019 г. от 38-те изме-
нения на съществуващи закони 24 са направени повече от веднъж за един и същ 
закон, а 24 са изменения на закони, които вече са изменяни в предходния 6-месе-
чен период.39 Друга проблемна практика — използването на преходните и заклю-
чителни разпоредби на нови закони за изменение на десетки съществуващи 
закони — също продължава да пречи на законодателния процес, тъй като по този 
начин се избягва ОВ на предложените промени. Понякога тази практика служи 
и за прокарване на лобистки изменения. 

България отбелязва слаби резултати в сравнение с другите страни в региона 
по отношение на повечето области, свързани с правоприлагането, според 
Проекта „Световно правосъдие“, който измерва степента, в която регулациите 
се прилагат и изпълняват по справедлив и ефективен начин. През 2020 г. резул-
татът на България е под средния за региона във всички области, като по-голяма 
е разликата при индикатора, който измерва спазването на надлежния процес 
в административните производства — страната отбеляза резултат от 0,33 при 
среден за региона 0,67.

Мерките, които могат да подобрят качеството на законодателния процес 
и предсказуемостта на регулаторната среда, включват: (а) възприемане на съвре-
менни подходи за регулиране като принципа „one-in, one-out“40; (б) укрепване 
на практиката на прилагане на ОВ; (в) подобряване на процеса на обществени 
консултации и (г) използване на данни с добро качество за гарантиране на про-
зрачна и основана на доказателства политика.

39. Юридически барометър се изготвя от Центъра за правни инициативи. Цитираното в анализа 
издание е достъпно на адрес: https://legalbarometer.bg/images/Legal_Barometer_broi_19.pdf

40. Всеки нов законодателен акт, който създава нови тежести, трябва да освободи хората и бизне-
са от еквивалентна съществуваща тежест.

ФИГУРА 4.1 Ограничения на правомощията на правителството 

Източник: Проект „Световно правосъдие“, Институционална оценка на България (вж. Приложение 2 за повече информация относно данните и методологията).
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Управление 

Структурата на правителството се променя всеки път след избори. Конституцията 
(чл. 48) позволява на министър-председателя да създава, преструктурира и закри-
ва министерства, правителствени агенции, изпълнителни агенции и държавни 
комисии след одобрение от парламента. Честите промени в структурата на пра-
вителството заедно с голямата разлика в заплащането между публичния и част-
ния сектор допринасят за високо текучество и изтичане на експертиза от публич-
ния сектор (Zankina, 2018). В резултат на това ефективността на изпълнителната 
власт е ограничена и е на по-ниско ниво от тази на страните от региона. 

Възприятията за ниска степен на независи-
мост и ефективност на съдебната система 
са предизвикателство за върховенството на за-
кона и за икономическото развитие в по-общ 
план. Съдебната система е една от институциите, 
които получават най-ниско доверие в България, 
и е обект на широко разпространени твърде-
ния за непотизъм, корупция и неправомерно 
влияние от страна на политически и бизнес 
интереси.41 Според Информационното табло 
на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г. ши-
роката общественост не възприема съдебна-
та система като независима и над 60 процента 
от българите имат отрицателно мнение за нея, 
което поставя България в най-долните 20 про-
цента от страните в ЕС.42 

Няколко мерки могат да бъдат разгледани 
за подобряване на управлението в изпълни-
телната и съдебната власт. Първо, законода-
телният процес може да бъде подобрен чрез 
разширяване и подобряване на прилагането 
на ОВ, включително и изготвянето на послед-
ващи оценки, с цел вземане на решения, осно-
вани на доказателства. Второ, ефективността 
и достъпността на съдебната власт могат да бъ-
дат подобрени чрез въвеждането на електронно 

41. Индекс за икономическа свобода за 2021 г., съставен от Фондация „Херитидж“, достъпен 
на 23.03.2021 г.

42. Информационно табло на ЕС в сферата на правосъдието, 2020 г., достъпно на адрес: https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1316

ФИГУРА 4.2 Възприятия за независимост на съдебната 
система: проучвания от януари 2019 и януари 2020 г. 

Източник: Евробарометър; показва възприятията за независимост на съдилищата и 
съдиите от страна на широката общественост.
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правосъдие и система за управление на делата, за да се гарантира проследява-
нето им. И накрая, може да бъде изграден ефективен модел на управление чрез 
въвеждане на функционални прегледи или на ниво цялото правителство, или 
на ниво програма/министерство/агенция. Функционалните прегледи биха мог-
ли да спомогнат за идентифициране на управленски и организационни про-
блеми, които влияят на ефективността, и по този начин да помогнат за нама-
ляване на бюрокрацията и редуциране на излишните разходи.

Административен капацитет и качество на публичната администрация 

Слабият административен капацитет в страната се счита за една от основ-
ните пречки пред постигането на целите на държавната политика. Докато 
няколко държави — членки на ЕС, отбелязват подобрение в безпристрастността 
в работата на държавните служители (по-конкретно Латвия, Полша, Румъния 
и Словения), други страни като България отчитат спад в професионализма 
им (Thijs et al., 2018).

Привличането и задържането на талантливи специалисти също са предиз-
викателство, особено за онези икономически дейности и професии, при 
които частният сектор е процъфтяващ. Въпреки че законодателството, свър-
зано с държавните служители, е в сила от 1999 г. (чрез Закона за държавния слу-
жител), все още са налице значителни предизвикателства, свързани със заплатите 
в публичния сектор, привличането и задържането на висококвалифицирани 
специалисти (като ИТ специалисти, високоспециализирани мениджъри и др.), 
както и с проследяването и оценката на изпълнението, които продължават 
да се извършват формално в повечето институции от публичния сектор. 

През последните две десетилетия заплатите в частния сектор са се увели-
чили значително повече от тези в държавния, намалявайки по този начин 
възможността на публичния сектор да привлича специалисти с необходи-
мите умения.43 Дори ако заплатите в публичния сектор изглеждат малко по-ви-
соки поради наличието на недекларирани плащания в редица области на част-
ния сектор44, заплащането в частния сектор се е увеличило с 611 процента към 
2020 г. спрямо 2001 г., докато ръстът на заплатите в публичния сектор изостава 
със своите 448 процента (фиг. 4.3).

43. Вж. Европейска федерация на синдикатите на обществени услуги, „Тенденции в заплаща-
нето в публичния и частния сектор 2003 – 2017 г.“, достъпно на адрес: https://www.epsu.org/sites/
default/files/article/files/Pay%20trends%20in%20the%20public%20and%20 private%20sectors.pdf

44. Според последното издание на индекса „Икономика на светло“, съставян ежегодно 
от Асоциацията на индустриалния капитал в България, през 2019 г. 11,6 процента от наетите лица 
не са били социално осигурени, което може да даде приблизителна представа за дела на заетите 
в сивата икономика.
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Ключова мярка за укрепване на админис- 
тративния капацитет би могло да бъде пре-
разглеждането на рамката за размера на запла-
тите в публичния сектор с цел установяване 
на механизми (например заплащане, обвър-
зано с постигнатите резултати) за привлича-
не и задържане на квалифициран персонал. 
В допълнение правителството би могло да об-
мисли по-широки реформи в процеса на на-
биране на персонал, например наемане на спе-
циалисти и по-високо заплащане за по-редки 
умения, както и стимули за държавните служи-
тели, които да ги мотивират да работят в изо-
ставащите или в селските райони. 

Цифровизация на държавните услуги

Готовността на България за цифрова трансформация остава слаба, което 
рефлектира и върху ниския ѝ рейтинг сред страните от ЕС в Индекса за навли-
зането на цифровите технологии в икономиката и обществото на ЕС (DESI) 
за 2020 г. Страната се представя сравнително по-добре по отношение на цифровите 
обществени услуги (на 23-то място), в частност при предоставянето на цифрови 
обществени услуги за бизнеса, което се е подобрило в значителна степен през 
последните няколко години. Това се дължи на няколко институции, лидери 
в предоставянето на електронни услуги (като Националната агенция за прихо-
дите), които през последните 4 – 5 години бяха активни и предложиха модерни 
цифрови решения, но не и на цялостен напредък на процеса на цифровизация. 
Всъщност броят на потребителите на електронното управление е без промяна 
от миналата година, като 61 процента от интернет потребителите подават форму-
ляри онлайн, което е близо до средната стойност за ЕС от 67 процента. България 
е на последните места по отношение на предварително попълнени формуляри, 
завършване на услугата изцяло онлайн и използване на отворени данни. Остарялата 
правна и регулаторна рамка за цифровото управление продължава да бъде основ-
ната пречка пред широкото му използване.

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) предвижда 
значителни инвестиции в трансформацията, свързана с цифровото управ- 
ление в рамките на стълб „Справедлива България“. Примерите, които си струва 
да бъдат споменати, включват цялостната цифровизация на сектора на правосъ-
дието, интегрирането на регистри и платформи за устройство на територията 
и електронната система за идентификация.

ФИГУРА 4.3 Ръст на заплатите в публичния  
и в частния сектор 

Източник: НСИ, достъпно през април 2021 г. 
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Редица мерки биха могли да бъдат предприети с цел значително подобря-
ване на предоставянето на цифрови услуги за електронно управление. Първо, 
за да могат да бъдат приложени съвременните принципи за управление на данни, 
включително принципите „еднократно“, „цифров по подразбиране“ и „отворен 
по подразбиране“, ще бъде необходимо основно преразглеждане на правната 
и регулаторната рамка за предоставяне на цифрови публични услуги. Второ, 
създаването на модел за управление на данните ще позволи на правителството 
да се възползва от големите масиви от данни, като същевременно запази пове-
рителността на личните данни на гражданите в съответствие с Общия регла-
мент относно защитата на данните. Трето, следва да се приоритизира подкре-
пата за цифровата свързаност между институциите, както и за разработването 
на ориентирана към данните, унифицирана правителствена архитектура и рамка 
за оперативна съвместимост, която да позволи интегриране на системите във 
всички държавни институции. И накрая, необходимо е да започне отрано пла-
нирането на „проактивни“ услуги, които използват иновативни технологии като 
изкуствения интелект (ИИ) и са защитени от блокчейн технологии. 

Иновации и научни изследвания 
Финансиране на научните изследвания 

България ще трябва да увеличи четири пъти 
отделяните ресурси за научноизследовател-
ска и развойна дейност, за да постигне целите 
си за нейното финансиране до 2030 г. Брутните 
разходи за научноизследователска и развойна 
дейност в страната като процент от БВП са трай-
но сред петите най-ниски стойности в ЕС-27 дори 
и след нарастването им в периода 2018 – 2019 г. 
до 0,84 процента от БВП за 2019 г., което предста-
влява вторият по големина процент от 1995 г. на-
сам. Този дял ще трябва да се удвои, за да постиг-
не България целта си за 2020 г., и да се увеличи 
почти четири пъти, за да може страната да по-
стигне новата си амбициозна цел от 3 процента 
от БВП за 2030 г. Бюджетните разходи за научно-
изследователска и развойна дейност нараснаха 
както в абсолютно изражение, така и като про-
цент от общите държавни разходи в периода 
от 2014 до 2017 г. Въпреки това обаче България все още се нарежда на последно 
място сред страните по този показател на глава от населението и харчи по-мал-
ко от 10 процента от средната стойност за ЕС-28 през 2017 г. (фиг. 4.4).

ФИГУРА 4.4 Брутни разходи за научноизследователска 
и развойна дейност, 2019 г.

Източник: Евростат, rd_e_gerdtot, достъпно през април 2021 г.
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Държавните научноизследователски институции имат много малък дял 
във финансирането на научноизследователската дейност на национално 
ниво, което означава малко ресурси за основни изследвания. По-конкретно 
висшите учебни заведения (ВУЗ) осигуряват само 7 процента от брутните разхо-
ди за НИРД през 2019 г., което е далеч под най-ниския процент сред структурно 
сходните страни от региона и по-малко от една трета от средната стойност за ЕС. 
Ниският принос на държавните научноизследователски институции в България 
към финансирането на НИРД се компенсира до известна степен от държавното 
финансиране. Частният сектор е оставен да за-
пълни разликата: неговият принос е 70 процента 
от брутните разходи за НИРД, или над средната 
стойност за ЕС от 66 процента (фиг. 4.5). Въпреки 
това приложните изследвания представляват 62 
процента от брутните разходи за НИРД през 2017 г. 
или наравно с тези на Румъния като най-високи-
те сред структурно сходните страни за сравне-
ние.45 Като се има предвид нивото на доходите 
на глава от населението в България и оскъдни-
те ресурси за НИРД, този фокус върху прилож-
ните изследвания за сметка на фундаментал-
ните научни изследвания изглежда подходящ. 

Подобряването на финансовите ангажименти е една от основните цели 
на настоящата Национална стратегия за развитие на научните изследва-
ния 2017 – 2030 г. За подобряването на научните резултати в България несъм-
нено е необходим дългогодишен финансов ангажимент.

Научноизследователски дейности и резултати 

България изостава от повечето страни както по количество, така и по качество 
на научноизследователската си продукция. България е на последно място от всич-
ки страни по дела на научните си публикации, които намират място сред най-ци-
тираните в света за 2019 г. (Scimago Institutions Rankings, 2020 г.), а комерсиалното 
използване на държавните научни изследвания (под формата на лицензи и старти-
ращи фирми) е изключително ограничено. Само няколко български държавни на-
учноизследователски организации провеждат изследвания, които отговарят на меж-
дународните стандарти (Scimago Institutions Rankings, 2020 г.) и освен Българската 
академия на науките и няколко водещи университета в София малко са национал-
ните институции, които имат сериозен принос към научната литература в страната. 

45. Дори и да има данни за брутните разходи за НИРД за 2019 г., дисагрегирани данни за видовете 
НИРД са налични в цялост само за 2017 г.

ФИГУРА 4.5 НИРД на глава от населението, 2017 г.

Източник: Евростат (rd_e_gerdtot), (demo_gind), достъпно през април 2021 г.
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Държавният научноизследователски сектор в България може да се модер-
низира чрез привличане и насърчаване на таланти както сред студентите, 
така и сред преподавателския състав. Създаването на подходящи стимули 
за студентите, които имат интерес към науката, за да се ориентират към научна 
кариера, както и въвеждането на практики за учене през целия живот (УЦЖ) 
и периодични оценки на работата на университетските преподаватели могат 
да бъдат част от мерките за укрепване на човешкия капитал. Насърчаването 
на провеждането на качествени изследвания в университетите и изгражда-
нето на връзки с бизнеса също може да спомогне за подобряване на научноиз-
следователския капацитет. И накрая, увеличаването на дела на финансира-
нето на базата на постигнати резултати би повишило качеството на резултатите 
от научните изследвания чрез стимулиране на високите научни постижения 
и трансфера на знания.

Управление на системата за научни изследвания 

Българските институции за наука, технологии и иновации (НТИ) са до голяма 
степен разединени и страдат от лошо управление. В резултат на това програ-
мите за подкрепа на НТИ са фрагментарни, без връзка помежду си и без съответ-
ната координация в управлението. Координиращи органи съществуват, но много 
от тях не заседават редовно или не работят с пълен капацитет. Новата Национална 
програма за развитие на България 2030 предоставя всеобхватна национална визия 
за НТИ, която може да се справи отчасти с фрагментацията в управлението на НТИ.

Управлението на НТИ е разделено между две основни министерства и изис-
ква силна координация. Това са Министерство на образованието и науката 
(МОН), което обхваща науката и научните изследвания, и Министерство на ико-
номиката (МИ), което отговаря за технологичното развитие и иновациите. Новата 
Държавна агенция за изследвания и иновации, която беше създадена наскоро, има 
за цел да консолидира под единно ръководство много от инструментите, свър-
зани с научните изследвания и иновациите, което може да спомогне за справяне 
с идентифицираните проблеми с координацията и фрагментацията в бъдеще.

Мониторингът и оценката (MиО) на системата за НТИ следва да бъдат по- 
добрени (Soete et al., 2015; World Bank, 2013, 2020). Националните стратегии 
на България като цяло съдържат обширни аналитични раздели и предоставят 
поне малко подробности относно изпълнението си, но в тях липсват планове 
за мониторинг и оценка на изпълнението. Рамките за МиО обикновено са про-
форма, а самият процес на наблюдение до голяма степен се фокусира върху 
това дали бенефициентите спазват административните разпоредби, а не върху 
оценката на изпълнението на програмата (Aridi et al., 2020).
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Друг ключов фактор за слабите резултати в сектора на държавните научни 
изследвания е фрагментираният изследователски капацитет в много на брой 
малки или средни по големина институции. Това фрагментиране води до зна-
чително разпиляване на компетенциите, липса на концентрация на ресурсите, 
отсъствие на критична маса от талантливи учени, нужна за специализация 
и постигане на въздействие, и до непрекъснат отлив на едни от най-добрите 
специалисти в областта на научните изследвания и технологиите. Последното 
е свързано и с ниските заплати и лошата структура на стимулите за тези, които 
са решили да се посветят на научноизследователска кариера (Soete et al., 2015; 
World Bank, 2013; Aridi et al., 2020).

Управлението на научноизследователската система може да се подобри чрез 
синхронизиране на различните стратегически документи и програми за под-
крепа на НТИ с новата програма „България 2030“. Консолидирането на науч-
ноизследователския капацитет може да спомогне за концентриране на ресур-
сите и за подобряване на резултатите по отношение на качество и въздействие. 
В допълнение следва да бъдат засилени МиО, включително чрез редовни оценки 
на въздействието на проектите в областта на НТИ.

Внедряване на технологии и цифровизация на МСП. Цифрово предприемачество 

Компаниите все още не се възползват напълно от възможностите, които пред-
лага онлайн търговията. Според DESI едва 10 процента от фирмите използват 
социалните медии за популяризиране на своя бизнес (в сравнение със средните 
за ЕС 25 процента), 7 процента от МСП продават онлайн (в сравнение със средните 
за ЕС 18 процента), 3 процента от МСП продават онлайн в чужбина (в сравнение 
със средните за ЕС 11 процента), а 2 процента от оборота им идват от онлайн сег-
мента (в сравнение със средните за ЕС 8 процента).

Наред с финансовите стимули няколко регулаторни и допълващи мерки 
биха могли да подпомогнат цифровата трансформация на МСП. НПВУ пред-
вижда значителни инвестиции във внедряването на цифрови технологии, които 
да помогнат на МСП да придобият цифрови инструменти и да си осигурят свърза-
ност, включително и киберсигурност, във всички ключови сектори под формата 
на ваучери. Законодателни, регулаторни и бюджетни реформи могат да създадат 
стимули за: цифровизацията и правенето на бизнес онлайн (например данъчни 
стимули за използване на електронни услуги, предоставяни от държавни органи, 
и за извършване на електронни транзакции); предоставянето на информация, обу-
чението и сертифицирането на собственици на МСП; разширяването на програ-
мата за безвъзмездни средства/ваучери, с които МСП да закупуват облачен онлайн 
софтуер-като-услуга за подкрепа на бизнес процесите в компанията (например 
за УЧР, счетоводство, уебприсъствие и продажби, подаване на данъчни декларации). 
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Цифровото предприемачество в страната тепърва започва да се развива. 
Страната е на последно място в Европейския индекс на цифровите предпри-
емачески системи (EIDES) на Съвместния изследователски център на ЕС (JRC)46 
с особено ниски резултати по отношение на човешкия капитал, създаването 
на знания и финансите, но с близки до средните резултати относно цифро-
вото измерение на човешкия капитал.47 НПВУ предвижда подкрепа чрез създа-
ване на хъбове за цифрови иновации и подобряване на цифровата свързаност.

Цифровото предприемачество може да бъде подкрепено чрез разработване 
на политика за НИРД за зелени технологии и предприемачество и специфични 
механизми за трансфер на знания в подкрепа на една от силните страни 
на България, а именно относително високия дял на жените специалисти в ИКТ 
сектора (например обучение по предприемачество, достъп до финансиране).

Надграждане на умения 
Развитието и активирането на умения е източник на безпокойство. Системата 
за изграждане на умения в България е сред най-слабо представящите се в ЕС-27 
според Индекса на уменията на Европейския център за развитие на профе-
сионалното обучение (CEDEFOP). Развитието и активирането на умения отчи-
тат особено слаби резултати48, докато съответствието на уменията на пазарното 
търсене е със значително по-висок резултат (70 от 100, 8-о място).49 Последното 
може отчасти да се дължи на по-големия дял на ниско- и среднонискотехно-
логични работни места, които не изискват специализирани умения. Въпреки 
това нарастващата нужда от работници с технически и професионални умения 
ще окаже натиск върху съответствието между предлаганите и търсените уме-
ния в средносрочен план. 

Трайни предизвикателства възпрепятстват предоставянето на качест-
вено образование и развитието на основни умения на всички ученици, 
като се очаква пандемията от COVID-19 да е задълбочила допълнително 

46. https://ec.europa.eu/jrc/en/EIDES

47. Високото класиране при цифровото измерение на човешкия капитал отразява доброто пред-
ставяне по отношение на дела на жените специалисти и завършили ИКТ, които представляват 
1,8 процента от общата заетост и 1,4 процента от общия брой завършили ИКТ в България, което 
е доста над средните стойности за ЕС — съответно 1,4 и 0,7 процента.

48. Показатели 38 и 28 от 100 и класиране съответно на 28-о и 30-о място.

49. Частта за съвпадение на уменията от индекса на CEDEFOP е базирана на набор от показатели, 
включително процент на дългосрочна безработица, дял на непълно заетите лица на непълен ра-
ботен ден, процент на свръхквалификация (висше образование), дял на нископлатените работни-
ци и индикатор за несъответствие на квалификациите, въз основа на базата данни WISE на ОИСР.
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съществуващите образователни неравен-
ства. Образователната бедност, за която съдим 
от дела на 10-годишните, които не могат да че-
тат и да разберат кратък, подходящ за тяхната 
възраст текст, се е увеличила от 7 процента през 
2011 г. до 12 процента през 2016 г. (фиг. 4.6), като 
резултатите по математика и природни науки 
са подобни.50 Показателите за образователни-
те постижения на 15-годишните от Програмата 
за международнo оценяване на учениците (PISA) 
се влошават при четивната грамотност, мате-
матиката и природните науки в периода меж-
ду 2015 и 2018 г. (фиг. 4.7).

Наред със спада на средните резултати от PISA 
България се отличава с висок дял на учени-
ците със слаби резултати и нисък и непрекъс-
нато намаляващ дял на отлично представя-
щите се ученици. Делът на учениците, които 
се представят под критичното ниво на грамот-
ност 2, според PISA през 2018 г. е 47 процента 
по четене, 44 процента по математика и 47 про-
цента по природни науки. В същото време едва 
2 процента от учениците постигат висок успех 
в четенето и природните науки и само 4 про-
цента — по математика, като тези проценти на-
маляват постоянно от 2012 г. насам. 

Връзката между резултатите и социално-икономическата среда продъл-
жава да бъде силна. Най-облагодетелстваните в социално-икономическо отно-
шение ученици превъзхождат своите връстници в неравностойно положение 
по показателя „четене“ с близо 3 години обучение според PISA-2018 г. Освен това 
България е страната с най-голям процент слаби ученици по отношение на чете-
нето, които са концентрирани в долния квартил по социално-икономически 
показатели, и също така е сред страните с най-висока академична и социална 
сегрегация в Европа.

50. Световна банка и Статистически институт на ЮНЕСКО (2019 г.). По същия начин изследването 
на напредъка на учениците в четивната грамотност установява, че 5 процента от четвъртоклас-
ниците през 2016 г. все още не са се научили да четат – същия дял като през 2001 г. Освен това 
е установено, че  един на всеки 10 четвъртокласници няма основни познания по математика, а 13 
процента нямат минимално ниво на грамотност по природни науки, като и двата дяла се увели-
чават от 2015 г. насам (TIMSS-2019 г.).

ФИГУРА 4.6 Процент на децата в риск  
от образователна бедност 

Източник: Световна банка и Статистически институт на ЮНЕСКО (2019 г.), lpv_ed-
stats, достъпно на 08.04.2021 г. 
Забележка: Дял на децата на възраст, отговаряща на края на началното 
образование, които се представят под минималните изисквания за четивна 
грамотност, коригиран с децата, които не ходят на училище. 
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ФИГУРА 4.7 Резултати от теста на PISA за България, 
2006 – 2018 г.

Източник: ОИСР/PISA, база данни за 2018 г., достъпно на 08.04.2021 г.
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Едно от обясненията за лошите образователни резултати е, че публичните 
разходи за всички нива на образование остават трайно ниски. Държавното 
финансиране, което се отпуска за образование, възлиза на 3,9 процента от БВП 
през 2019 г., което е значително под средната стойност за ЕС от 4,7 процента.51 Сред 
страните от ЦИЕ и Прибалтийските републики единствено Румъния разполага 
с по-малко финансиране (3,6 процента през 2019 г.). В същото време са необхо-
дими значителни инвестиции в модернизацията на училищната инфраструк-
тура (European Commission, 2019).

Въпреки неотдавнашните увеличения на за-
платите на учителите са необходими допъл-
нителни инвестиции с цел да се повишат 
привлекателността и качеството на препо-
даването, за да се постигнат осезаеми резул-
тати в представянето на учениците. Тъй като 
повече от половината от учителите са на въз-
раст 50 и повече години, България е изправе-
на пред необходимостта да обнови значителна 
част от преподавателския си състав през следва-
щото десетилетие (фиг. 4.8). Фрагментираните 
политики относно учителите водят до малък брой нови преподаватели, неко-
ординирано професионално развитие и слаба структура за кариерно развитие, 
която няма връзка с резултатите от обучението (World Bank, 2020b).

Предоставянето на интернет и цифрови ресурси за всички училища напредва, 
а  преминаването към електронно обучение заради кризата с COVID-19 показа 
забележителни възможности за адаптация, когато е необходимо. България 
обаче има по-нисък дял на напълно цифрово оборудваните и свързани училища 
на всички нива на Международната стандартна класификация на образованието 
(ISCED) от средната стойност за ЕС (European Commission, 2019).  Въпреки това учи-
лищната система демонстрира забележителна способност бързо да предложи 
дистанционно обучение в цифрова среда и около 80 процента от учениците бяха 
включени в цифрово обучение по време на пандемията (European Commission, 2019, 
Министерство на образованието и науката). Все пак голям брой ученици не можаха 
да бъдат обхванати поради липса на технически възможности, мобилни устрой-
ства и/или интернет свързаност. Бяха положени специални усилия за осигуря-
ване на цифровото приобщаване на ученици от уязвими групи, които не говорят 
български, включително роми, и за улесняването им при придобиването на ези-
кови и комуникационни умения. Министерството също така предложи на уязви-
мите ученици възможност да посещават допълнителни часове по основни дис-
циплини извън учебните часове или през лятната ваканция.

51. Въз основа на данните на Евростат за държавните разходи, разбити по основни социално-ико-
номически функции, според Класификация на функциите в държавното управление (COFOG).

ФИГУРА 4.8 Възрастова структура на преподавателите 
в България 

Източник: Собствени изчисления въз основа на данни от НСИ за преподавателите в 
страната (ниво 1 – 3 по ISCED) по възраст, достъпни на 12.04.2021 г. 
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Формирането на цифрови умения сред учителите се подкрепя от финан-
сирани от ЕС инициативи и набра скорост през дългите периоди на онлайн 
дистанционно обучение след март 2020 г. Въпреки това неотдавнашно про-
учване показва, че всеки трети учител все още демонстрира ниска самостоя-
телна ефективност при използване на ИКТ (Христова и др., 2019). Освен това над 
10 процента от учениците в страната не бяха обхванати от дистанционното обу-
чение, тъй като нямаха устройства или интернет, които да им позволят да бъдат 
включени пълноценно в учебния процес.

НПВУ предвижда значителни усилия за цифрова трансформация на системите 
за предучилищно, основно и по-високо образование, учене през целия живот, 
както и активни мерки на пазара на труда. В допълнение към това правителството 
би могло: (а) да създаде виртуални класни стаи и да интегрира технологии в тради-
ционните класни стаи; (б) да подпомогне още ученици от групите в неравностойно 
положение за получаване на достъп до цифрови устройства и интернет за процеса 
на обучение. Важен приоритет е осигуряването на пълен достъп на всички уче-
ници до виртуална класна стая в условията на дългосрочна пандемия.

България положи значителни усилия в раз-
ширяване на достъпа до предучилищно об-
разование, но все още съществуват значими 
пречки. Нетният коефициент на записване 
на децата на възраст от 3 до 6 години намалява 
със стабилен темп от 2014 г. насам (до 79 про-
цента през учебната 2019/2020 г.) със значител-
ни различия по отношение на регион и етнос 
(вж. Приложение 3). С цел да се подобри ранно-
то детско развитие (РДР) задължителното пре-
дучилищно образование ще бъде допълнител-
но разширено, за да обхване и 4-годишните 
от 2023 г. Тежестта, която представляват разхо-
дите за отглеждане на децата и таксите, продъл-
жава да бъде сериозна пречка за РДР, особено 
за децата от семейства в неравностойно поло-
жение. Този проблем може да бъде разрешен единствено с премахване на такси-
те за детска градина за бедните домакинства (като се приложи подоходен кри-
терий) и чрез повече социална работа с такива семейства. Намаляващият брой 
деца и дисбалансът между различните региони също изискват по-добро пла-
ниране на предоставяната услуга. Стандартите за ранно детско обучение след-
ва да бъдат приведени в съответствие със съвременните педагогически под-
ходи (World Bank, 2020c). И накрая, МОН следва да разработи и приложи пакет 
за качество на ОГРДВ, за да отговори на необходимостта от подготвеност на учи-
лищата чрез професионално развитие на специалистите в областта на ОГРДВ. 

ФИГУРА 4.9 Преждевременно напускащи системата  
на образованието 

Източник: Евростат (edat_lfse_30), достъпно на 12.04.2021 г. 
Забележка: 18 – 24-годишни. 
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Делът на преждевременно напускащите училище нараства непрекъснато 
от 2010 г. насам. През 2019 г. този дял беше 13,9 процента (14,5 процента за мом-
четата и 13,3 процента за момичетата) — по-висок от националната цел (11 про-
цента) и от средното за ЕС (10 процента). Броят на незавършилите средно образо-
вание е непропорционално по-висок в селските райони, където делът им е 24,5 
процента, а този на преждевременно напускащите училище в градските райо-
ни се е увеличил от 2,8 процента през 2016 г. на 8,5 процента през 2019 г., дости-
гайки най-високата си стойност от десетилетие насам (фиг. 4.10). При момчета-
та се наблюдава по-рязко увеличение на броя на преждевременно напусналите. 
Рисковите фактори, които допринасят за отпа-
дане от училище, включват социално-икономи-
чески трудности, ниско ниво на образователни 
очаквания, липса на подкрепа и/или интерес 
към образованието от страна на родителите, 
слабо владеене на български език, скрити раз-
ходи, ранен брак, културни фактори и детски 
труд. Преждевременно напусналите училище 
се сблъскват със значително по-лоши резултати 
при намирането на заетост — завършилите сред-
но образование имат 8 пъти по-голяма вероят-
ност да бъдат наети на работа, отколкото тези, 
които са напуснали преди завършване на ос-
новното си образование (Христова и др., 2019). 

Тези, които завършват професионално образование, са изправени пред по-ло-
ши перспективи за заетост от европейските си колеги. През 2019 г. 69 процен-
та от завършилите професионално образование и обучение (ПОО) в България 
са били наети на работа от една до три години след завършването си в сравне-
ние със 77 процента средно за ЕС. Все още не е изследвано до каква степен това 
се дължи на: 1) адекватността на програмите и учебните планове за ПОО; 2) ка-
чеството на предоставяне на ПОО; 3) адекватността на структурата и релевант-
ността на ПОО към нуждите на пазара на труда; 4) съществуващите несъответ-
ствия в уменията; 5) трудовата мобилност в рамките на ЕС.52 

Бързото разрастване на програмите за висше образование заедно с на- 
маляващия брой студенти предизвиква все по-големи опасения относно 
качеството на образованието.53 В периода между 2013 и 2020 г. броят на студен-
тите в България е намалял с 18 процента, а спадът в 16 професионални направ-
ления е достигнал до 40 процента.54 Този спад отчасти отразява пренасочването 

52. Световна банка, 2021.

53. World Bank, 2021.

54. Национален статистически институт и Рейтингова система на висшите училища в България.

ФИГУРА 4.10 Преждевременно напускащи системата 
на образованието по населено място 

Източник: Евростат (edat_lfse_30), достъпно на 12.04.2021 г. 
Забележка: 18 – 24-годишни. 
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на учениците към висше образование в чужбина: през 2018 г. близо 1 на всеки 10 
(8,8 процента) абитуриенти завършва висшето си образование в чужбина (European 
Commission, 2020c). Намаляването на броя на студентите би могло да отразява 
също така и ограниченото съответствие на полученото образование с работни-
те места, които изискват висше образование: едва половината от завършилите 
в периода 2015 – 2019 г. заемат работни позиции, изискващи висше образование, 
според Рейтинговата система на висшите училища в България за 2020 г. Това  
съответствие е постигнато в по-голяма степен при специалности като медицина 
и педагогика и в по-малка при западащи специалности като икономика, адми-
нистрация и управление. Разликата между половете продължава да съществува  
и е довела до значителни различия при завършващите висше образование:  
60 процента от завършилите през 2017 г. са жени, а 41 процента от жените  
на възраст 30 – 34 години са с висше образование в сравнение с 27 процента при 
мъжете (European Commission, 2020c).

Участието на възрастните в процеса на обучение продължава да бъде на ниско 
ниво, което предполага липса на напредък в повишаването на квалифика-
цията и преквалификацията на населението. Едва 2 процента от хората на въз-
раст 25 – 64 години (1,8 процента за мъжете и 2,1 процента за жените) са участ-
вали във формално и/или неформално обучение през 2019 г. — същото ниво като 
през 2013 г.55 Като цяло България изостава по отношение на ученето през целия 
живот и няма да постигне стратегическата си цел до 2020 г. от 5 процента учас-
тие на възрастните в УЦЖ. 

Като цяло България следва да подобри системата си за управление на умени-
ята и на резултатите чрез: (а) повишаване на качеството на образованието и обу-
чението с цел то да отразява необходимостта от конкретни умения; (б) полагане 
на допълнителни усилия за задържане на учениците в училище и завършване 
на училищното образование; (в) реформиране на учебния план, за да се осигури 
съответствие с търсените умения; (г) осигуряване на широк достъп до практическо 
обучение в работна среда. Освен това (д) е необходимо подобряване на професио-
налното развитие на учителите с цел насърчаване на учениците към задълбочено 
учене, по-добро формиране на умения и по-добри образователни постиже-
ния; (е) облекчаването на тежестта на разходите и таксите, свързани с достъпа 
до образование, е от съществено значение за подобряването на достъпа до ранно 
детско и предучилищно образование, особено за децата от семейства в неравнос- 
тойно положение, освен това (ж) е необходима добре работеща система за ранно 
предупреждение за откриване на деца, застрашени от отпадане от училище. 
И накрая, (з) укрепването на настоящата система за финансиране в посока зна-
чително финансиране въз основа на постигнатите резултати в училище би могло 
да допринесе за подобряване на обхвата, качеството и достъпа до образование.

55. Евростат, „Изследване на работната сила на ЕС“.
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Фискална политика за растеж 
Управление на държавните разходи 

Разумната фискална политика спомогна за ограничаване на размера на дълга 
и дефицита. Поради консервативното планиране на приходите и рестрик-
тивните фискални разходи бюджетът регистрираше в последните години или 
лек дефицит, или излишък. Заради силната фискална позиция, с която стра-
ната навлезе в пандемията, дефицитът на консолидирания държавен бюджет 
беше ограничен до 4,0 процента от БВП през 2020 г. (при излишък от 2,1 про-
цента през 2019 г.), а публичният дълг нарасна умерено до 24,7 процента от БВП 
спрямо 20 процента през предходната година.

Застаряването на населението увеличава натиска върху няколко публични 
сектора, по-специално здравеопазването, пенсиите и дългосрочните гри-
жи, което изисква бързи действия за увеличаване на съотношението цена/
качество при държавните разходи. Това, в съчетание с неблагоприятното въз-
действие на пандемията върху бюджета, изисква повишаване на ефикасността 
и ефективността във всички обществени области, което може да се постигне 
с помощта на инструменти за подробен преглед на държавните приходи, разхо-
ди и институции, например Преглед на държавните разходи и на институции-
те, Преглед на държавните разходи (ПДР), оценки на въздействието и прегледи 
на програмите. Всички те в крайна сметка се стремят да подобрят качеството 
на предоставяните обществени услуги с оскъдните налични публични ресур-
си. Пилотното интегриране на прегледа на разходите в годишния цикъл на бю-
джета през 2019 г. и разработването на инструменти за бюджетиране, базира-
но на резултатите, следва да бъдат подкрепени и да се превърнат в утвърдена 
практика в бъдеще.

Управление на публичните инвестиции 

Публичните инвестиции са около средните нива за страните от ЦИЕ, но се про-
менят в значителна степен според цикъла на програмния период на ЕС от 2007 г. 
насам, което показва зависимостта им от европейските фондове. Системата 
за обществени поръчки отбеляза подобрение през последните години, като основен 
етап в подобрението ѝ е въвеждането на задължително използване на централи-
зирана електронна платформа за всички държавни агенции и общини от 1 април 
2020 г. Въпреки това, дори България вече да е в жълтата зона на ЕС по отноше-
ние на цялостното си представяне при обществените поръчки56, някои основни 

56. Източник: EК, Индекс на единния европейски пазар. Общото представяне е сумата 
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пречки продължават да са налице. Страната се нарежда на най-ниското място 
в ЕС по дял на процедурите за обществени поръчки, договорени с компаниите 
без търг, като този дял почти се е удвоил за 3 години — от 15 процента през 2016 г. 
на 29 процента през 2019 г. Кооперативните обществени поръчки са друга слаба 
област, като само при 1 процент от процедурите за възлагане на обществени по-
ръчки има повече от един публичен купувач.57

Правителството би могло допълнително да за-
сили управлението на инвестиционните про-
екти чрез подобряване на прединвестицион-
ната фаза и въвеждане на информационна 
система за систематично проследяване на капи-
таловите инвестиции. Подобряването на пред- 
инвестиционната фаза ще изисква разработ-
ването на стандартна методология за оценка 
на проекти. Отделно от това българското пра-
вителство би могло да се възползва от въвеждане 
на допълнителни инструменти (като „зелено 
бюджетно етикиране“ или green budget tagging) 
за привеждане на разходите в съответствие с пос-
тигането на зелените цели. Други инструменти, например нови критерии за под-
бор на проекти, които операционализират приоритетите на правителството 
и допринасят за зеления преход, също могат да ускорят изпълнението на плана 
на правителството за по-зелена икономика.

Данъчна политика, която спомага за растежа 

Данъчната тежест в България продължава да бъде една от най-ниските в ЕС със 
съотношение на данъците към БВП от 30 процента през 2019 г. — на трето място 
само след Ирландия (23 процента) и Румъния (27 процента) и почти 11 процентни 
пункта под средното за ЕС-27. Структурата на данъците в България е относително 
еднакво разпределена между преките и косвените данъци. Приходите от данък 
добавена стойност (ДДС) са генерирали 30 процента от данъчните приходи в общия 
държавен бюджет през 2020 г., а други 15 процента идват от акцизи. Най-голям 

от оценките по всичките 12 индивидуални показателя. Трите най-важни показателя са трой-
но претеглени (единствен участник, липса на покана за търг и процент на официалните публи-
кации). Според ЕК това е така, защото те са свързани с конкуренцията, прозрачността и достъ-
па до пазара — основните принципи на добрата практика при възлагане на обществени поръчки. 
Държавите —  членки на ЕС, са групирани в зависимост от общия им резултат в някоя от оцвете-
ните зони по-долу: зелено: над 3; жълто: между 3 и –3; червено: под –3.

57. Според ЕК прекомерно ниския дял на кооперативните обществени поръчки предполага про-
пуснати възможности, тъй като купуването на едро често води до по-добри цени и предлага въз-
можност за споделяне на знания.

ФИГУРА 4.11 Публични инвестиции в България и в ЕС 

Източник: Евростат (SDG_08_11, достъпно през април 2021 г.).
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дял от данъчно-осигурителните приходи идват от социалните осигуровки, които 
представляват 31 процента от всички преки данъчно-осигурителни приходи, 
следвани от данъците върху доходите на физическите лица (12 процента).

В отговор на пандемията от COVID-19 обаче правителството въведе промени 
в данъчната политика. От средата на 2020 г. стандартната ставка за ДДС от 20 про-
цента беше временно намалена на 9 процента за ресторантьорството и кетъринг 
услугите58, бебешката храна, памперсите, книгите, някои туристически услуги 
и спортните съоръжения, което се очаква да намали приходите от ДДС с 0,2 про-
цента от БВП през 2021 г. Планира се мярката да остане в сила до края на 2021 г. 
и може да се окаже трудно от политическа гледна точка да бъде отменена след 
изтичането ѝ. Очаква се, че тази мярка, когато се комбинира със скъпоструващи 
мерки за подкрепа на населението и бизнеса, например увеличението на пенсиите 
през 2021 г. (предвижда се то да бъде 1,2 процента от БВП), може да влоши струк-
турния баланс и да изисква нови приходоизточници за дългосрочно финанси-
ране на тези мерки. 

Въпреки че данъчната система в България като цяло е в съответствие с една 
стимулираща растежа структура на данъците59, тя може да извлече ползи 
от допълнително усъвършенстване. Констатирано е, че като данъчен инстру-
мент регулярните данъци върху недвижимите имоти изкривяват в най-малка 

58. Спиртните напитки са изключени.

59. Следва да се отбележи, че плоският данък в България от 10 процента както за личните до-
ходи на физическите лица, така и за корпоративните печалби също отговаря на препоръката 
да не се понижава значително ставката на корпоративния данък под най-високата ставка на по-
доходния данък, тъй като това би създало нежелан стимул за физическите лица да се опитват 
да отчитат своите лични доходи като корпоративни с цел намаляване на данъците.

ФИГУРА 4.12 Гръбнакът на бюджета на България  
са косвените данъци 

Източник: Министерство на финансите. 
Забележка: Процент от всички данъчно-осигурителни приходи, 2020 г.

ФИГУРА 4.13 Данъчна тежест в страните от ЦИЕ 

Източник: Евростат (gov_10a_taxag), достъпно през април 2021 г.
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степен въздействието върху дългосрочния БВП на глава от населението, следвани 
от данъците върху потреблението, други данъци върху имотите и данъците, 
свързани с околната среда — в този ред според проучване на ОИСР (OECD, 2010). 
От друга страна, корпоративните данъци и данъците върху доходите на физи-
ческите лица са най-изкривяващи от гледна точка на растежа. Предвид това 
българските власти биха могли да обмислят увеличаване на дела на данъците 
върху собствеността и въглеродните емисии за сметка на подпомагане на биз-
неса и физическите лица чрез намалено пряко данъчно облагане в периода 
на възстановяване, по фискално неутрален начин и контролирайки въздействи-
ето от преразпределението.60 Според последните данни на ОИСР периодичните 
данъци върху недвижимите имоти в България представляват едва 0,9 процента 
от общите данъчни и осигурителни приходи, или 0,3 процента от БВП през 2019 г.61 
Ниският им дял в общите данъчни приходи се дължи на размера на данъчните 
основи, който е под пазарните стойности в много населени места. 

В следкризисния период може да е от полза компаниите да са с по-ни-
ски данъчни задължения, а икономическата активност на населението 
да се насърчи, още повече с оглед на негативните демографски тенденции. 
Частните инвестиции биха могли да бъдат насърчени чрез данъчни стимули 
за реинвестиране на печалбата и ускорена амортизация. Освен това, тъй като зае-
тостта остава под средното ниво за ЕС-27, биха могли да се вземат мерки за нама-
ляване на данъците върху труда, най-вече социалноосигурителните вноски, 
които представляват по-голямата част от данъчно-осигурителната тежест. Това 
може да стане или пряко — чрез намаляване на данъчните ставки, или кос-
вено — чрез въвеждане на данъчни кредити върху дохода или социални помощи, 
които продължават да се отпускат и след намирането на работа. Последното 
би могло да бъде от полза не само за засилване на растежа, но и за намаляване 
на неравенствата. 

В бъдеще може да се обмисли и допълнителна децентрализация на данъците 
и други приходи с цел намаляване на регионалните различия. Събирането 
на приходите в България продължава да бъде силно централизирано. В държавния 

60. Според някои автори би могло да има краткосрочен компромис между политиките за рас-
теж и политиките за бедните. Например в Pro-Growth, Pro-Poor: Is There a Tradeoff? (Работен документ 
на СБ № 3378 за проучване на политиките от 2004 г.) авторът Х. Хумберто Лопес показва, че не-
зависимо от въздействието си върху неравенствата политиките за растеж в крайна сметка во-
дят до по-ниски нива на бедност. Той обаче намира и доказателства, показващи, че някои от тези 
политики могат да доведат до по-голямо неравенство и при правдоподобни допускания за раз-
пределението на доходите – до по-високи нива на бедност в краткосрочен план. Тези констата-
ции биха оправдали приемането на пакет от политики за растеж като център на всяка стратегия 
за намаляване на бедността заедно с мерки в полза на бедните, които допълват този пакет, като 
компенсират потенциалното краткосрочно увеличение на бедността.

61. Според статистиката на ОИСР периодичните данъци върху недвижимите имоти са донесли 
338,3 млн. лв. приходи през 2019 г., което е 0,9 процента от общите данъчни приходи и 0,3 про-
цента от БВП.
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бюджет влизат 66 процента от общите данъчно-осигурителни приходи (вклю-
чително социалноосигурителните вноски), а на 265-те общини се падат едва 
3 процента от тези приходи.62 Данните за страните от ОИСР показват, че балан-
сираната децентрализация на данъците и приходите води до по-малки регио-
нални различия (Bartolini et al., 2016).

Държавните предприятия и техният фискален отпечатък 

Държавните предприятия все още играят значителна роля в българската 
икономика, но цялостното им представяне е по-слабо в сравнение с част-
ните компании в България.63 Държавните предприятия отчитат 3,8 процента 
от заетостта и 6,04 процента от брутната добавена стойност (БДС) според данните 
за 2019 г. Портфолиото на държавните предприятия е силно фрагментирано, с пре-
обладаваща концентрация в енергийния и инфраструктурния сектор. Активите 
на трите най-големи държавни предприятия — Български енергиен холдинг, 
Националната електрическа компания и предприятията от групата на Холдинг 
„Български държавни железници“ — представляват 37 процента от общите активи 
на държавните предприятия през 2019 г. Що се отнася до другите държавни пред-
приятия, няма ясна политика, която да обосновава нуждата те да продължават 
да бъдат държавна собственост и подкрепяни с публични средства.

Държавните предприятия получават значителна държавна подкрепа, която 
обаче не намира отражение в приноса им към растежа. Тази подкрепа включ-
ва държавни субсидии, капиталови трансфери и държавно гарантиран дълг. 
Те се ползват и от директно възлагане на обществени поръчки, като по този начин 
избягват състезателните процедури. Държавните субсидии от общия държавен 
бюджет нарастват непрекъснато в периода 2016 – 2019 г., достигайки 3,8 милиарда 
лева, или 3,2 процента от БВП през 2019 г., а капиталовите трансфери са се удво-
или през последните 4 години, достигайки 370 милиона лева, или 0,3 процен-
та от БВП през 2019 г. Тези трансфери са само към три държавни предприятия: 
Националната компания за железопътна инфраструктура, БДЖ — Пътнически 
превози и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Все пак дългът на държавните предприятия, гарантиран от държавата, 
е намалял значително през последното десетилетие: от 1,1 милиарда лева 
през 2008 г. на 63 милиона лева през 2019 г., намалявайки по този начин натис- 
ка върху държавния бюджет. 

62. Останалото отива за социални осигуровки.

63. МВФ (2019 г.) посочва, че само около 33 процента от държавните предприятиия в България 
се представят над средното ниво за частния сектор.
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С цел да се справи с проблемите, свързани с постиганите от държавните 
предприятия резултати, България започна реформа на рамката за корпо-
ративното им управление, но прилагането ѝ тепърва ще показва резултати. 
Като част от плана за действие за присъединяване към ВМ II, през 2019 г. беше 
приет Законът за публичните предприятия с цел справяне с основните уязви-
мости на държавните предприятия по отношение на собствеността и корпо-
ративното управление. Прилагането на Закона обаче е бавно отчасти поради 
пандемията и ограничения капацитет на прилагащите страни, както и заради 
политическата криза и липсата на редовно правителство от началото на 2021 г. 

След приемането на този нов закон са необходими допълнителни ключови 
реформи за намаляване на фискалната тежест и за отключване на потен-
циала за растеж на държавните предприятия. Някои от належащите дейст-
вия, които следва да бъдат предприети, включват по-бързо прилагане на Закона 
за публичните предприятия, централизиране на надзора на държавните пред-
приятия и прехвърляне на функциите на директорите на държавни предпри-
ятия от ресорните министерства към новосъздадената Агенция за публичните 
предприятия и контрол. Необходимо е също така и оптимизиране на портфейла 
на държавните предприятия, включително чрез консолидация, преструктури-
ране или приватизация и разработване на подходящи стимули за управлението 
на държавните предприятия с цел подобряване на финансовите резултати. 

Достъп до финансиране 
Политиките във финансовия сектор за справяне със слабостите, разкрити 
при фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ) през 2014 г., спомогнаха 
за укрепване на банковия сектор и дадоха възможност за влизане на България във 
ВМ II и Европейския банков съюз (Единния надзорен механизъм и Единния меха-
низъм за преструктуриране) през юли 2020 г. Предприети бяха важни реформи, 
включително засилване на надзора върху банковия и небанковия финансов сек-
тор, идентифициране на пропуски в рамката за несъстоятелността и укрепване 
на рамката за борба с прането на пари. В резултат на това кризата с COVID-19 завари 
българския банков сектор с капитализация и ликвидност доста над минималните 
пруденциални изисквания и със солидна рентабилност. Очаква се тясното сътруд-
ничество между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка 
от октомври 2020 г. да подобри допълнително регулаторната среда в банковия сектор. 

Пандемията обаче може да причини влошаване на качеството на активите 
на банките, когато мораториумът върху обслужването на кредитите изте-
че и при положение, че икономическата активност остане слаба. Високото 
ниво на необслужваните кредити е съществуващ от по-рано проблем в България 
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и въпреки тенденцията на спад през послед-
ните години то остава едно от най-високите 
в страните от ЦИЕ — 7 процента от общия раз-
мер на заемите към края на 2020 г. (намале-
ние в сравнение с нивото от 17,4 процента през 
2017 г.), или над средата стойност от 2,6 процен-
та за ЕС.64 В края на 2020 г. банките в България 
са одобрили разсрочване на плащанията по 15 
процента от корпоративните кредити и 7 про-
цента от кредитите за домакинствата. Освен 
това необслужваните кредити са концентри-
рани при корпоративните заеми (10 процента 
от корпоративните заеми към края на 2020 г.) 
в сравнение с 6,9 процента от необслужвани-
те кредити на домакинствата. Корпоративната 
задлъжнялост е висока — 80,8 процента от БВП 
към първото тримесечие на 2021 г., което потен-
циално увеличава уязвимостта на предприяти-
ята. Малките предприятия са особено изложе-
ни на риск поради ограничения си капацитет 
да се справят с пандемията. Следва да се отбеле-
жат и рисковете, произтичащи от проциклич-
ни и нецелеви заеми за домакинствата.

Недостатъци в правната рамка и в рамката, 
регулираща несъстоятелността, възпрепят-
стват погасяването на необслужваните кре-
дити. Процедурата по несъстоятелност и регу-
лирането на правата на длъжника и кредитора 
оказват влияние както върху вероятността от неизпълнение на задължения-
та от страна на кредитополучателя, така и върху инструментите, които банки-
те могат да използват, за да увеличат максимално възстановяването на кредита, 
когато кредитополучателят не изпълнява задълженията си. Данните показват, 
че ръстът на възстановяване на сумите по кредитите при невъзможност за обслуж-
ване от кредитополучателя е свързан преди всичко с по-високите нива на кре-
дитиране на частния сектор.65 В България успешното оздравяване на длъжни-
ците е рядкост и повечето дела за несъстоятелност завършват като ликвидация 
на активи на парче. Въпреки въвеждането на нови производства по оздравяване 

64. Данни на Европейския банков орган.

65. Публикация на групата на Световната банка „How Insolvency and Creditor/Debtor Regimes Can 
Help Address Nonperforming Loans“, 2021 г., достъпна на адрес:  
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35120

ФИГУРА 4.15 Дял на НОК на фирмите  
и домакинствата към БВП 

Източник: национални надзорни органи, Евростат, достъпно през април 2021 г. 

ФИГУРА 4.14 Дял на НОК от всички заеми

Източник: национални надзорни органи, Евростат, достъпно през април 2021 г.
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през 2016 г. чрез промени в Търговския закон оттогава няма много успешни про-
изводства. Процедурите за образуване на дела по несъстоятелност продължа-
ват да са дълги и няма официални механизми за извънсъдебно уреждане. Един 
неефективен режим за несъстоятелност може да попречи на ръста на произво-
дителността, като възпрепятства закриването, навлизането и растежа на фир-
мите.66 Банките, загрижени за възстановяването на кредитите си, могат да огра-
ничат отпускането на заеми до онези кредитополучатели, които представляват 
най-малък риск, или да наложат високи изисквания за обезпечение, на които 
малките предприемачи не могат да отговорят. 

С цел да смекчат въздействието на кризата управляващите в страната въве-
доха пакет от мерки за запазване на финансовата стабилност и осигуря-
ване на кредитни потоци към икономиката. Пакетът от мерки в размер на 4,8 
милиарда евро включва, наред с другото, капитализиране на банковите печалби, 
отмяна на увеличението на антицикличния капиталов буфер и намаляване 
на чуждестранните експозиции на банките. Освен това беше въведен временен 
мораториум върху погасяването на заемите. Подкрепени от тези мерки, банките 
успяха да поддържат силни баланси и значителна ликвидност.67 Въпреки това 
предишната силна рентабилност намаля поради по-високите разходи за про-
визии68 и загуби, свързани с кредитния риск, мораториума върху обслужва-
нето на заемите, по-ниските приходи от лихви и по-малкият обем на новия биз-
нес (възвръщаемостта на активите падна до 0,7 процента през 2020 г.). 

Подкрепени от политически мерки, банките 
успяха да запазят кредитирането на иконо-
миката през 2020 г., но очакваното увеличе-
ние на необслужваните кредити ще повлияе 
на апетита им към нов бизнес. До голяма сте-
пен достъпът до финансиране не беше засег-
нат по време на пандемията, въпреки че ръстът 
на кредитите се забави до 5 процента (от около 8 
процента годишно в края на 2018 и края на 2019 г.). 
Ръстът на кредитирането за бизнеса спадна 
до 3 процента, а този за домакинствата — до 7 

66. Публикация на групата на Световната банка „Debt Resolution and Business Exit: Insolvency 
Reform for Credit, Entrepreneurship, and Growth“, 2014 г., достъпна на адрес: //documents1.worldbank.
org/curated/en/912041468178733220/pdf/907590VIEWPOIN003430Debt0Resolution.pdf

67. Коефициентът за ликвидно покритие е 279 процента в края на 2020 г. в сравнение със 171 про-
цента средна стойност за ЕС; банките също така разчитат най-вече на финансиране чрез депози-
ти, което продължи да нараства през 2020 г. (10 процента ръст през 2020 г.).

68. За да се подготвят за увеличение на необслужваните кредити, след като изтече мораториумът 
по обслужването на заемите, все по-често банките заделят провизии по заеми, които са били или 
все още са под мораториум.

ФИГУРА 4.16 Вътрешен кредит за частния сектор

Източник: база данни на Световни показатели за развитие.
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процента в края на 2020 г. Според данните на Финансовия форум за МСП (SME 
Finance Forum) за 2018 г. текущият недостиг на финансиране за микро, малки 
и средни предприятия (ММСП) е 6,5 милиарда долара, или 13 процента от БВП.

Следва да се отбележи, че пандемията не повлия негативно на достъпа 
до финансиране на българските банки. Достъпът дори се подобри до голяма 
степен поради високия и устойчив ръст на корпоративните депозити и депози-
тите на домакинствата, както и заради правителствената схема за подкрепа чрез 
отпускане на преференциални заеми от търговските банки с посредничество-
то на държавната Българска банка за развитие. 

В допълнение към това финансовата система е изправена пред предизвика-
телства, свързани с преобразуването на България в кръгова, ресурсно ефек-
тивна и по-екологосъобразна икономика. Икономиката и финансовата сис-
тема на България могат да бъдат изложени на конкретни, значителни рискове, 
свързани с прехода.69 Освен това българската икономика и финансова система 
са силно уязвими към физическите въздействия от изменението на климата, 
например бедствията, свързани с климата (за повече подробности вж. глава 6).

Предвид тези предизвикателства основните приоритети за гарантиране 
на достъп до финансиране включват: (а) насърчаване на банковия сектор 
да идентифицира навреме необслужваните кредити (заедно с адекватно прови-
зиране) и да намира решение за тях след започване на възстановяването; (б) ефек-
тивно прилагане на рамката за корпоративна несъстоятелност, както и създаване 
на система за ранно предупреждение за откриване на евентуални финансови 
затруднения и предотвратяване на несъстоятелността на МСП; (в) укрепване 
на системата за отчитане на кредитите както чрез модернизация на публич-
ния кредитен регистър, така и чрез насърчаване на благоприятна среда за рабо-
тата на частни кредитни бюра; и (г) повишаване на усилията за „позеленяване“ 
на финансовия сектор и включване на климатичния риск в неговата експозиция.

Инфраструктура 
Въпреки значителните усилия, положени от правителството, и съществената 
подкрепа от ЕС за модернизиране и подобряване на ефективността на транс-
портния сектор чрез реформи и инвестиции през последните две десетилетия 
България изостава от другите европейски страни по почти всички показатели 
за представянето на сектора.

69. Рисковете, свързани с прехода, са финансови рискове, които могат да възникнат в резултат 
на процеса на преминаване към нисковъглеродна и кръгова икономика, предизвикани например 
от промени в политиките за климата и околната среда, технологиите или пазарните настроения.
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Транспортна инфраструктура 

В периода между 2008 и 2018 г. разходите за поддръжка на пътищата в България 
нараснаха по-бързо, отколкото в останалите европейски страни. Ръстът на ин-
вестициите в пътища обаче се повиши четири пъти благодарение на финанси-
рането от ЕС за изграждане на нови пътища, изпревари разходите за поддръжка 
и доведе до недостиг на финансиране. Внедряването на системата за електронно 
толтаксуване през 2020 г. откри възможността за намаляване на измамите с ви-
нетки и постигане на пълно възстановяване на разходите чрез пътните такси. 
Толтаксите обаче временно са установени наполовина от оптималното им ниво, 
като очакванията са за постепенното им увеличение през следващите 5 години 
до постигане на оптималното ниво.

Дължината на общата магистрална мрежа в България почти се е удво-
ила — от 418 км през 2007 г. до 790 км през 2019 г., до голяма степен благо-
дарение на подкрепата на ЕС (85 процента съфинансиране). През следващите 
години фокусът следва да бъде върху завършването на магистралните връзки 
в Северна България с оглед подобряване на пътната безопасност, тъй като стра-
ната е на предпоследно място в ЕС по този показател.70 Еднакво значение имат 

70. Лошата позиция на България в ЕС по брой на загиналите по пътищата се дължи на лошото ка-
чество на пътищата в съчетание с поведенчески/културни фактори и недостатъчни санкции. 
Лошото качество на пътищата от своя страна е резултат от малкия дял на магистралите и пър-
вокласните пътища и като цяло на малкия дял на пътищата в добро състояние (който се движи 
в тесния диапазон между 40 и 41 процента от 2012 г. насам) поради ограничените инвестиции 
в поддръжката им.

ФИГУРА 4.17 Коридори на Трансевропейската 
транспортна мрежа, които минават през България 

Източник: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
TINA — Оценка на нуждите от транспортна инфраструктура

ФИГУРА 4.18 Жертви на пътнотранспортни инциденти 
на 1 милион души в ЦИЕ, 2018 г.

Източник: Евростат (tran_sf_roadse), (demo_gind).
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изграждането на скоростния път София – Гюешево (85 км) и изграждането 
на автомагистрала „Европа“ (София – Калотина), които са част от трасето на основ-
ния коридор на мрежата „Ориент/Източно Средиземноморие“. Усилията също 
следва да бъдат насочени към подобряване на качеството на пътищата с акцент 
върху пътищата от най-висок клас, както и към подобряване на свързаността 
с Трансевропейската мрежа и с важни икономически центрове.

Железопътният товарен транспорт е в упадък от години. Упадъкът на желе-
зопътния товарен транспорт се дължи главно на фактори, свързани с търсе-
нето — свиване на индустриите за преработка на суровини, но също и в резултат 
на недостатъчни инвестиции от страната на предлагането. Секторът на железо-
пътния товарен превоз обаче се доказа като надежден вид транспорт на стоки 
от началото на кризата с COVID-19, поради което през 2020 г. се отчита увеличе-
ние на превозените товари. 

През последните няколко години се наблюдава подобрение в пристанищната 
инфраструктура. Основните български пристанища на Черно море и на река 
Дунав се управляват от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ 
(ДППИ) под надзора на Министерство на транспорта, информационните тех-
нологии и съобщенията. ДППИ осъществи множество технологични подобре-
ния, най-вече с разширяването на системата VTMIS71 чрез внедряване на модерна 
цифрова инфраструктура, както и иновативни подходи в нейното изграждане 
и експлоатация. Повечето от терминалите на пристанище Бургас и някои от тер-
миналите на река Дунав в момента се експлоатират от частни компании по дого-
вори за концесия, а няколко други са в процес на концесиониране. 

Сделката за учредяване на публично-частно партньорство (ПЧП) на „Летище 
София“ бележи важен етап в развитието на летищната инфраструктура 
в България. Съгласно договора за 35-годишната концесия летището ще получи 
кумулативни инвестиции в размер на 624 милиона евро за модернизация и раз-
ширяване. Очаква се сделката не само да облекчи задълженията на държавата 
за подкрепа и инвестиции в летището, но и да генерира приходи, които ще поз-
волят ресурсите на правителството да бъдат фокусирани върху по-належащи 
нужди особено в условията на COVID-19. Очаква се по-високото качество на об-
служването на пътниците и подобрената ефективност при обработката на това-
рите да окажат положително въздействие върху цялата икономика.72

71. Информационна система за управление на трафика на морските плавателни съдове.

72. Правителството продължава да внася подобрения в качеството на аеронавигационната сис-
тема като компонент от инфраструктурата на въздушния транспорт. Процесът се основава 
на внедряване на специфични функции за управление на въздушното движение, с акцент вър-
ху общи проекти с ЕС, които имат за цел да модернизират управлението н въздушното движе-
ние в Европа (Изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско 
небе — SESAR).
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Секторът на логистиката следва значително да навакса изоставането, за да реа-
лизира напълно своя потенциал и по този начин да повиши конкуренто- 
способността на икономиката на страната. Понастоящем повечето логистични 
услуги са интегрирани в промишлеността и не се разчита на услугите на профе-
сионалните логистични компании, с което се пропуска възможността за реализи-
ране на икономии от мащаба или за по-висока ефективност на услугата. Качеството 
на българската търговска и транспортна инфраструктура е по-ниско — стра-
ната е с 3,03 точки в Индекса на логистичната ефективност за 2018 г. За сравне-
ние — средната стойност за ЕС е 3,77, а сходните страни от региона като Румъния, 
Хърватия и Гърция получават съответно 3,12, 3,10 и 3,20 точки.

Като цяло са необходими още усилия за подобряване на качеството на пъти-
щата с акцент върху пътищата от по-висок клас, както и върху свързаността 
и достъпа до Трансевропейската транспортна мрежа и важните икономи-
чески центрове. За тази цел постепенното увеличаване на толтаксите до дости-
гане на оптималното им ниво ще генерира така необходимите ресурси за под-
дръжка на пътищата. Освен това правителството все още не е въвело стандарти 
за екологизиране и повишаване на устойчивостта на инфраструктурата към екс-
тремни метеорологични условия. Необходимо е, без да се отхвърлят като опция 
електрическите превозни средства и тяхното бъдеще, да се отдели повече вни-
мание на интермодалното прехвърляне на товари от автомобилен към железо-
пътен транспорт и на укрепването на железопътния товарен транспорт като въз-
можности за екологизиране на транспортния сектор.

Страната също така следва да инвестира още в рехабилитацията на железопът-
ната мрежа и платформите за интермодално прехвърляне на товари, за да даде 
възможност за по-добра интеграция и допълване с пътната и логистичната 
инфраструктура и да подкрепи развитието на логистичния сектор, включи-
телно на доставчиците на логистични услуги. И накрая, ПЧП като концесиите 
могат да бъдат използвани за привличане на инвестиции в целеви инфраструк-
турни обекти. 

Цифрова инфраструктура 

Готовността на страната по отношение на цифровия преход е ниска, което 
ще се окаже пречка за по-бърз растеж в бъдеще. Възприемането на широко-
лентовите услуги все още е на ниско ниво — само 59 процента от домакинствата 
имат абонамент за фиксиран широколентов интернет достъп в сравнение със 
средната стойност за ЕС от 77 процента.73 Ситуацията в селските райони е осо-
бено тревожна, тъй като едва 1 процент от домакинствата се възползват 

73. Евростат, показател isoc_ci_it_h, последно достъпен на 29.10.2021 г.
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от технологиите на високоскоростните мрежи, което е доста под средното 
за ЕС от 24 процента. Финансовата достъпност, изглежда, не е значителна пречка, 
тъй като България се нарежда на 10-о място в индекса на цените за широколен-
тов достъп в ЕС, което навежда на мисълта за проблем с доставките, особено 
в селските райони, за ограничени умения и осведоменост като важни пречки 
за използването на широколентовия достъп.

Понастоящем международната цифрова свързаност е на сравнително добро 
равнище, но може да се окаже недостатъчна при една ускорена цифрова 
трансформация, тъй като разчита на ограничен брой наземни връзки към непо-
средствените съседи на страната, както и на един десетгодишен подводен кабел 
до Грузия. Увеличаването на разнообразието от международни връзки със съсе-
дите, включително допълнителни подводни кабели на изток, би било важно 
за устойчивостта на българската цифрова инфраструктура.

България би могла да допълни инвестициите в цифрова инфраструктура 
по НПВУ с подходящи законодателни, регулаторни и инвестиционни ини-
циативи и по-конкретно: (a) гарантиране, че правната рамка е в съответствие 
с Европейския кодекс за електронни съобщения; (б) въвеждане на стандарти 
за екологизиране и повишаване на устойчивостта на инфраструктурата; прила-
гане на Директивата на ЕС за намаляване на разходите за широколентов достъп 
(2014/61/ЕС) с цел насърчаване на споделянето на подземни канали и кули чрез 
създаването на Единна информационна точка; (в) цифровизиране на енергети-
ката и инфраструктурата; внедряване на опорна инфраструктура и свързаност към 
крайните потребители в районите с недостатъчно обслужване; и (г) насърчаване 
на частни инвестиции в разгръщането на допълнителни международни връзки. 
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По-бързият растеж не е достатъчен, за да стане по-приобщаващ, но усилията 
за подпомагане на по-приобщаващото развитие имат потенциала да заси-
лят социалното сближаване и устойчивост, като същевременно допринасят 
за по-бърз растеж в дългосрочен план. Предвид демографските процеси и про-
дължаващата емиграция на млади хора съществува неотложна нужда от засилване 
на достъпа до икономически възможности и предоставяне на услуги за всички 
и особено за уязвимите. Сферите за засилване на приобщаващия растеж, които 
бяха идентифицирани в първия САС — заетост и мобилност, социално подпома-
гане и пенсии и здравеопазване — остават актуални. В допълнение настоящият 
САС изтъква и укрепването на социалната стабилност и доверието, включено към 
елементите на устойчивия растеж в първия САС, като основен фактор за приоб-
щаващ растеж и разглежда едно допълнително обвързващо ограничение, свър-
зано с бързите демографски промени — предоставянето на общински услуги 
за преодоляване на неравенствата при достъпа до услуги в различните региони. 

Участие в икономиката и мобилност 
Инвестициите в придобиването на по-добри умения са ключов приоритет 
за укрепване на растежа. От това следва, че е необходимо да се подобрят про-
грамите и политиките на пазара на труда за подпомагане на участието на всички 
групи от населението, преквалификацията и повишаването на квалификаци-
ята и задържането на работещите. Въпреки че пазарът на труда беше в добро 
състояние през годините преди кризата с COVID-19, комбинацията от застаря-
ващо население, високи нива на неактивност при някои групи, висока емигра-
ция и недостиг на работна ръка може да се превърне в значително предизвика-
телство за бъдещия растеж (European Commission, 2020d). Мерките, предприети 
в тази област, станаха по-уместни след пандемията, тъй като някои проблеми 
биха могли да попречат на възстановяването. Поради това укрепването на фун-
даментите на пазара на труда е елемент от критична важност както за приобща-
ващия, така и за по-бързия растеж.

Адекватност и ефективност на финансирането 

Необходими са повече ресурси, насочени към активни мерки, наред с дъл-
госрочна визия за укрепване на политиките за подкрепа на пазара на труда. 
Разходите за политиките на пазара на труда в България са ниски (0,6 процента 
от БВП през 2018 г. — по-малко от половината от тези в страните от ЕС-2774), като по-го-
лямата част от разходите са за пасивни мерки като обезщетения за безработица, 

74. Данни на Евростат, показател lmp_expsumm, 11.01.2021 г.
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а не за активни мерки, които имат за цел да подобрят перспективите за доходо-
носна работа или способността за печелене на доход. По отношение на актив-
ните политики се наблюдава смесен напредък: въпреки че разходите за обучение 
са нараснали от 2014 г. насам, разходите за създаване на работни места са намалели 
значително заедно с ограничените разходи за стимули за стартиращи компании 
от 2016 г. насам. Необходимо е инвестициите в АППТ да се увеличат, за да се насърчат 
участието, иновациите и динамиката, особено в контекста на кризата с COVID-19 
(IME, 2019a; ОECD, 2021; World Bank, 2014). 

За да се справи с предизвикателствата, свърза-
ни с финансирането, правителството би мог-
ло да предприеме мерки за максимизиране 
на въздействието на ресурсите, разпределени 
по програмите за пазара на труда. Необходими 
са повече инвестиции в АППТ, а освен това пра-
вителството би могло да насочи наличните пуб-
лични ресурси към програми, които доказано по-
стигат резултат чрез: (а) подобряване на данните 
от мониторинга с цел проследяване на резулта-
тите на участниците на пазара на труда и в след-
програмната фаза и подобряване на отчитането 
и консолидирането на данните в случаите, в които 
тази информация вече е събрана; (б) превръщане 
на количествените оценки в стандартна практи-
ка и гарантиране, че резултатите от тези оценки 
се разглеждат по систематичен начин за целите 
на планирането; (в) укрепване и по-нататъшно 
развитие на капацитета на местните доставчи-
ци на услуги за подпомагане на групите, които са най-трудно наемани на работа, 
и последващо наблюдение на качеството и уместността на услугите, които предла-
гат, чрез договори за финансиране, които са базирани на постигнатите резултати.

Уместност и качество

Въпреки че правителството отчита важността на активирането и пови-
шаването на квалификацията на работната сила, участието в програмите 
на пазара на труда продължава да бъде ограничено. През последните години 
правителството е въвело значителен брой програми и услуги.75 Въпреки това все 

75. През 2020 г. Националната агенция по заетостта (НАЗ) е разработила 7 стандартизирани „паке-
та“ с услуги за специализирана подкрепа на безработните, които са изправени пред специфич-
ни трудности при достъпа си до пазара на труда. Освен това Министерство на труда и социал-
ната политика (МТСП) е започнало процес на интеграция на услугите за по-успешно достигане 
до най-уязвимите групи на пазара на труда, които са и сред най-бедните.

ФИГУРА 5.1 Разходи на пазара на труда  
по вид като процент от БВП, 2018 г.

Източник: Евростат, lmp_expme, 11 януари 2021 г.
Забележка: Пасивните мерки включват обезщетения за безработица, а АППТ имат за 
цел да засилят перспективите за намиране на доходоносна работа или способността 
за печелене на доходи сред бенефициентите, например услуги, свързани със 
заетостта, обучение, стимули за заетост и директно създаване на работни места.

Услуги на пазара 
на труда

Пасивни мерки 

Обучение 

Стимули за заетост 

Пряко създаване 
на работни места 

Стимули за стартъпи
(0 процента)

АППТ
0,41%

0,13%

0,03%

0,04%

0,04%

0,06%



845 УКРЕПВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТА НА ПРИОБЩАВАНЕ...БЪЛГАРИЯ СИСТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА СТРАНАТА

още остават предизвикателства по отношение на тяхната дългосрочна налич-
ност, ефективност и способност да отговорят на комплексните нужди на сег-
ментите от неактивно население. Освен това дизайнът и мащабът на програмите 
невинаги се основават на резултати от мониторинг и оценка или на механизми, 
които наблюдават променящите се нужди на пазара на труда, включително 
на местно ниво (IME, 2019a; ОECD, 2021; World Bank, 2014). Поради това едва 8 про-
цента от търсещите работа и от тези, които желаят да работят, използват услуги 
за активиране или услуги, свързани с пазара на труда, което нарежда България 
на четвърто място отзад напред сред страните в ЕС. По-малко от половината 
от търсещите работа са използвали услугите за заетост — вместо това са избрали 
да търсят работа чрез приятели, семейството си и синдикатите. Ограниченото 
използване на услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта (АЗ), заедно 
с относително ниското участие в АППТ предполагат, че търсещите работа може 
и да не знаят за съществуването на тези услуги или да не ги намират за полезни.

Тъй като предизвикателствата за намиране на работа, пред които са изпра-
вени ромите, се различават от тези на останалото население, ще са необхо-
дими целенасочени стратегии за подкрепа за постигане на по-добри резул-
тати на пазара на труда. Ромското население е изправено пред пречки, свързани 
със заетостта поради териториална сегрегация и дискриминация, изискващи 
специфични интервенции, които да подпомогнат включването им в работната 
сила. С цел да се достигне ефективно до маргинализираните роми, от същест-
вено значение ще бъде засилването на целеви медиаторски програми като тези 
за младежки медиатори, ромски медиатори, мобилни бюра по труда и консул-
тация и менторство след започване на работа.

Въпреки усилията за оценка на търсенето на специфични умения от страна 
на местните работодатели, липсват подходи за оценка на местните профили 
на уменията в реално време. През 2018 г. Агенцията по заетостта стартира про-
учване, което се провежда два пъти в годината сред работодателите, за да оцени 
търсенето им на работна ръка и нуждите им от специфични умения на областно 
ниво както в краткосрочен (т.е. следващите 12 месеца), така и в средносрочен 
план (3 до 5 години). Получената обратна връзка е обобщена от АЗ в публично 
достъпни доклади и се използва от Агенцията, за да определи какви обучения 
за професионална квалификация и ключови компетенции за безработните лица 
да предлага. Въпреки това в страната липсва национална структурирана система 
за проучване на уменията, която да може да идентифицира профила на уме-
нията на работната сила на местно ниво в реално време. Това може да включва 
оценки на подгрупи, които се основават на данни, налични по-често, като напри-
мер онлайн свободни работни места, особено в случаите, в които има сигнали 
за изоставане по отношение на основни умения, което възпрепятства участието 
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на пазара на труда (включително функционална неграмотност).76 Освен това 
е необходимо специално фокусиране върху подкрепата на ромите и лицата 
от други малцинствени групи, при които дефицитът на умения е по-широко 
разпространен (World Bank, 2018).

Усилията за намаляване на броя на неактив-
ните хора на пазара на труда следва да се съ-
средоточат върху разширяване и интегрира-
не на услуги за уязвимите групи. Действията 
за постигане на тази цел са: (а) въвеждане или по-
добряване на услугите, предоставяни на различ-
ни потребители, така че да включват обучение 
на работодатели, които наемат хора от уязвими 
групи, подкрепа на мобилността на вътрешните 
мигранти, индивидуални оценки на работоспо-
собността за конкретни работни места и работ-
ни позиции, адаптиране на работните процеси 
и на работните места за хора с увреждания; (б) 
по-нататъшно разгръщане на предоставяните 
интегрирани услуги за подкрепа на най-уязви-
мите групи чрез използване на мултисекторни 
пакети за подкрепа, разчитайки на мултидис-
циплинарни екипи, които участват в различ-
ните етапи на подкрепата, в т.ч. първоначална 
диагностика, индивидуални планове и текущ 
мониторинг/оценка на всеки отделен случай 
и отделяне на специализирани подструктури 
и обучени трудови посредници, които да об-
служват специфични групи, наемани по-трудно на работа; (в) интегриране 
и хармонизиране на информационната система на АЗ със системите на други 
държавни агенции, които предоставят допълващи услуги; (г) възлагане на ня-
кои услуги на специализирани агенции, включително неправителствени орга-
низации (НПО), особено за групите, които трудно намират работа; (д) задълбочен 
анализ на уменията на възрастните, които могат да дадат насоки за програми-
те за обучение на възрастни; и (е) система за проучване на националния пазар 
на труда и уменията, която да предоставя информация за АППТ.

76. Последните данни са от преброяването през 2011 г., при което 1,3 процента от възрастно-
то население се идентифицират като неграмотни. Най-сериозен е проблемът с неграмотност-
та сред ромите, при които 14 процента от тези на възраст 25 до 64 години се идентифицират като 
неграмотни.

ФИГУРА 5.2 Участие в политиките за активиране  
на пазара на труда по пол, 2018 г.

Източник: Индикатори за политиките на пазара на труда, ГД „Заетост, социални 
въпроси и приобщаване“. Индикатор lmp_ind_actsup, достъпен на 03.09.2021 г. 
Забележка: Индикаторът обхваща интервенции по политиките на пазара на труда в 
категории от 2 до 7.
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Предизвикателства на системно ниво 

Въпреки че минималната работна заплата се е увеличила няколко пъти 
в периода между 2010 и 2020 г., страната в момента няма конкретно зако-
нодателство или ясно дефиниран процес за определяне и актуализиране 
на размера на минималната работна заплата. Между 2010 и 2020 г. минимал-
ната работна заплата е нараствала с повече от 8 процента годишно, надвишавайки 
ръста на производителността. Към 2020 г. минималната работна заплата вече 
е близо 60 процента от средната брутна заплата. Въпреки това повече от 50 про-
цента от работещите на минимална заплата съобщават, че им е трудно да свърз-
ват двата края. Освен това значителните разлики в заплащането на всички нива 
на уменията, особено в сравнение със страните от ЕС, са двигател за по-интен-
зивните миграционни потоци, вследствие от които всеки пети българин живее 
в чужбина.77 Ефективното използване на данни, на стабилни и ясни критерии 
за адекватност и ефективно участие на социалните партньори са от съществено 
значение за предвидимото и адекватно актуализиране на минималната заплата, 
което отразява социално-икономическите условия (European Commission 2020c).

Въпреки че през последните години беше постигнат значителен напредък 
и бяха направени инвестиции, системата за подкрепа на пазара на труда 
като цяло може да бъде допълнително подобрена. С цел интеграция на услу-
гите и справяне с фрагментацията АЗ въведе подход за управление на случаи 
(case management), а МТСП създаде интегрирани центрове за заетост и социално 
подпомагане (ЦЗСП). Освен това през 2010 г. беше въведена база данни за нацио-
налния пазар на труда, което е значително подобрение в сравнение с предиш-
ната система поради възможността ѝ да събира повече данни, съвместимостта 
ѝ с данните от Европейския социален фонд и капацитета да съдържа инфор-
мация както за националния, така и за регионалните пазари на труда. Въпреки 
това недостатъчните човешки ресурси все още ограничават възможностите 
на АЗ да прилага безпроблемно подхода за управление на случаи; интегрирането 
на информационните системи, управлявани от държавни институции, които 
предоставят допълващи услуги, все още е ограничено, а някои предизвикател-
ства при обработката и предоставянето на подробна информация и услуги, необ-
ходими на търсещите работа и на фирмите, ограничават капацитета на насто-
ящата информационна система да изпълни изцяло целите си (IME, 2019а; World 
Bank, 2014, 2018). Освен това аутсорсингът и възлагането на конкретни услуги 
на външни подизпълнители все още не са обичайна практика в България, дори 
и все по-голямото присъствие на НПО на пазара на труда да предлага потенци-
ални възможности (IME, 2019а; World Bank, 2014, 2018). 

77. Анализът въз основа на EU-SILC от 2011 г. и на базата данни на OИСР — DIOC, показва, че един 
български нискоквалифициран работник може да очаква между два (Португалия) и осем 
(Белгия) пъти по-висока заплата, ако емигрира в чужбина. Заплатите в Обединеното кралство 
за висококвалифицирани българи могат да бъдат един път и половина по-високи.
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Въвеждането на официално приета формула за определяне на минималната 
заплата, основана на данни, анализи и структурирани консултации със съот-
ветните заинтересовани страни, би насърчило легитимността на процеса 
и би гарантирало, че минималните заплати са определени на ниво, което мак-
симизира както социалните, така и икономическите ползи. Това ще изисква 
институционални и законови промени, анализи и данни: (а) въвеждане на ясно 
дефиниран процес за събиране на структурирана информация от всички заин-
тересовани страни съгласно предварително определен график, обезпечен с нуж-
ното финансиране; (б) определяне на стабилни и ясни критерии за институцио-
нализиране на процеса, което включва поставяне на ясни цели78 и гарантиране 
на редовна и навременна актуализация на минималната работна заплата; и (в) 
разработване на план, който да идентифицира нуждите от данни, изискванията 
за персонал и аналитичните приоритети, за да се гарантира, че съответните данни 
са достъпни навреме, че анализът се фокусира върху съответните трудови, соци-
ални и икономически показатели и че са изработени подходящите методологии 
за събиране на данни, нужни за захранване на процеса с информация. 

Предвид автоматизацията, цифровизацията, зеления преход и трусовете 
на пазара на труда, произтичащи от пандемията от COVID-19, политиките 
на трудовия пазар ще трябва да се фокусират във все по-голяма степен върху 
подготовката на настоящата работна сила за нови работни места с помощта 
на информация, получена от механизмите за наблюдение на променящите 
се нужди на пазара на труда, включително и на местно ниво. Действията 
за постигане на тази цел включват: (а) продължаваща защита на работните места 
чрез програмата за частично държавно субсидиране на заплатите в краткосрочен 
план, като в същото време постепенно се увеличава фокусът върху политиките 
за повишаване на квалификацията и преквалификацията въз основа на инфор-
мацията от механизмите за наблюдение на променящите се нужди на пазара 
на труда и отчитане на последиците от Европейския зелен пакт; (б) укрепване 
на съществуващите механизми за прогнозиране на трудовия пазар чрез предос-
тавяне на информация за местните пазари на труда, и (в) допълнително подпо-
магане на българите, завръщащи се от чужбина, които вероятно са изправени 
пред предизвикателства на пазара на труда79, чрез въвеждане на услуги за уле-

78. Например прагове, под които минималната работна заплата не трябва да пада, например дял 
от националната средна работна заплата.

79. Анализ на Световната банка, направен въз основа на допълнителния модул за миграция-
та към Наблюдението на работната сила в ЕС от 2014 г., показва, че завръщащите се емигранти 
са с по-голяма вероятност да се окажат безработни, отколкото неемигрантите. Освен това висо-
кообразованите завръщащи се емигранти са с по-голяма вероятност да заемат по-ниски позиции 
от тези, съответстващи на образователната им квалификация, отколкото високообразованите 
неемигранти. Когато са наети на работа обаче, завръщащите се емигранти е по-вероятно да имат 
по-високи доходи или да бъдат самонаети, отколкото неемигрантите със същата квалификация.
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сняване на тяхната реинтеграцията, като трудово посредничество, подкрепа 
за стартиране на бизнес, опростяване на бюрократичните процеси и насърча-
ване на сътрудничеството с българи, живеещи в чужбина. 

Участие на жените в пазара на труда 

Въпреки че разликите между половете се обръщат при висшето образова-
ние, много от предизвикателствата и очакванията пред жените не намаляват 
в същата степен. По-високото образование, което жените придобиват (39 процента 
от жените на възраст 25 – 34 години са с висше образование в сравнение с 27 про-
цента от мъжете), поставят по-младите жени в по-добра позиция да заемат широк 
спектър от различни работни места. Но все още се наблюдава сегрегация по пол 
в образованието — например жените продължават да са по-малко ангажирани  
в сферите на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM), отколкото  
мъжете80, което продължава по-нататък като професионална сегрегация. Въпреки 
че нивата на заетост при жените се покачват по-бързо от тези при мъжете от 2010 г. 
насам, достигайки исторически върхове през 2019 г. (70,7 процента от жените 
на възраст 20 – 64 години в сравнение със 79,3 процента при мъжете) и разликата 
между половете при заетостта е под средната за ЕС-27, некоригираната разлика 
в заплащането между половете се е увеличила леко с течение на времето, макар 
че разликата в доходите между половете продължава да бъде една от най-малките 
в ЕС-27.81 Въпреки това нивата на икономическа активност — и съответните различия 
между половете — варират значително в зависимост от възрастта и се увеличават 
до голяма степен в годините, когато се създава семейство и се отглеждат деца. 
Допълнителен анализ може да бъде намерен в Приложение 4. 

Непропорционалната тежест заедно с проблемите, свързани с достъпност- 
та и наличието на грижи за децата, както и разбиранията относно отговор-
ността за грижите според пола продължават да възпрепятстват участието 
и повторното включване на жените в България в работната сила. България 
е страната с един от най-дългите и щедри отпуски по майчинство в ЕС и в света, 
като се нарежда на трето място в ЕС по продължителността на платения изцяло 
отпуск (UNICEF, 2019) и също така позволява споделяне на отпуска с бащите 
и отделна разпоредба за отпуск по бащинство. Ниското усвояване на отпуска, 

80. Например 25 процента от завършилите инженерни специалности, промишленост и стро-
ителство са жени в сравнение с 66 процента от завършилите бизнес администрация и право 
(European Commission, 2020c).

81. Разликата в заплащането между половете представлява разликата между средното брутно по-
часово заплащане на служителите мъже и на служителите жени като процент от средния бру-
тен почасов доход на служителите мъже. Тя е в некоригирана форма, тъй като не отчита инди-
видуалните характеристики и поради това не обхваща неравенството между половете като цяло. 
Некоригираната разлика в заплащането между половете се покачва от 7-ото най-ниско място 
в ЕС-27 през 2007 г. (12,1 процента) до 15-ото място (14,1 процента) през 2019 г.
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достъпен за бащите — едва 11 процента от мъжете ползват отпуск по бащин-
ство (Eurofound, 2019), заедно с разбиранията по отношение на пола, според 
които жените следва да поемат повече отговорности за грижата за децата82, води 
до това жените да имат повече прекъсвания в кариерата си, по-дълги периоди 
извън работната сила, от което произтичат сериозни негативни последствия 
за пазара на труда, включително различия между половете при заплащането 
и по-малко жени на ръководни позиции (вж. Приложение 4)83, както и евенту-
ални различия между половете при пенсиите.84 Делът на децата под 3-годишна 
възраст, които посещават детски градини и заведения, предоставящи образо-
вание и грижи в ранна детска възраст, е доста под стойността от 33 процента 
на целите от Барселона. Това отчасти е отражение на щедрите политики за отпуск 
по майчинство, но също така отразява и недостига на детски заведения, голямата 
тежест на таксите в държавните детски градини за бедните семейства и разби-
ранията, свързани с пола, по отношение на грижите за децата.85, 86

Необходими са редица политики за подкрепа на равенството между полове-
те при работната сила. Законодателната рамка и Националната стратегия за на-
сърчаване на равнопоставеността на мъжете и жените са значително напреднали 

82. Жените са непропорционално по-ангажирани с отговорностите, свързани с грижите за деца-
та, отколкото мъжете — 39 процента в сравнение с 26 процента за мъжете (Европейски институт 
за равенство между половете: Индекс за равенството между половете 2020: България).

83. Евростат, допълнителен модул за съвместяване на работа и семеен живот към „Наблюдение 
на работната сила“ (НСИ, 2018 г.). Индикатор lfso_18parlved: 89 процента от жените с деца съоб-
щават за прекъсване на кариерата си поради грижи за децата в сравнение с 1 процент от мъжете 
с деца. Продължителността на прекъсванията на работа също се различава значително: 61 про-
цента от мъжете съобщават за прекъсване от 6 месеца или по-малко в сравнение с прекъсва-
не от над година за 91 процента от жените, като над половината от жените са прекъснали работа 
за над две години.

84. Разликата между половете при пенсиите в България е около 30 процента, малко по-висока 
от средната за ЕС-27 за 2014 г. (Lis and Bonthuis, 2019). Изчислено е, че елиминирането на разликата 
между половете само при почасовото заплащане ще намали разликата между половете при пен-
сиите с повече от 15 процентни пункта, докато премахването на разликата между отработените 
часове и заетостта ще намали разликата с още приблизително 7 процентни пункта.

85. В Евробарометър 87.4 (юни 2017 г.): „Възприятия за сигурност и равенство между половете“, 
в модула за равенство между половете България е с най-висок дял на респондентите, които смя-
тат, че най-важната роля на жената е да се грижи за дома и семейството (87 процента са напъл-
но съгласни) и че най-важната роля на мъжа е да печели пари (81 процента са напълно съгласни), 
малко по-малко от два пъти над средните стойности за ЕС по двете измерения. 

86. Наличността и използването на услугите на детските заведения също варира значител-
но: в София близо една четвърт от децата под 3 години са приети в детски ясли в сравнение 
с по-малко от 10 процента в Сливен, Кърджали и Пазарджик (Европейска мрежа за социална по-
литика — ESPN, 2018). Държавните детски градини и ясли за деца над 10 месеца са концентрирани 
в градските райони, докато в селските райони техният брой е ограничен, а прекомерно висока-
та цена на частните алтернативи е причина за това жените да изберат да не се връщат на рабо-
та. Разходите за частни грижи за децата може да надхвърлят половината от заплатата на майката, 
поради което за майките не е изгодно да се върнат или да започнат работа основно за да плащат 
за грижи за децата си (ESPN, 2018).
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от времето на последния САС87 и посочват задължения и план за действие, които 
подкрепят равенството между половете и гарантират, че гледната точка по от-
ношение на пола е включена в планирането и изпълнението. Възможностите 
за по-нататъшен напредък по отношение на равенството между половете включ-
ват: 1) подкрепа за прехода между различните етапи на живота чрез разширяване 
на достъпа до надеждни, достъпни и качествени грижи за децата и разширява-
не на предоставянето на извънучилищни грижи за децата в начална училищна 
възраст; 2) засилване на равнопоставеното родителство и ангажираност вкъщи 
чрез преразглеждане на политиките за отпуск и адресиране на пречките пред 
бащите, както и чрез насърчаване на по-справедливо разпределение на задъл-
женията, свързани с грижата за децата в ранна детска възраст; 3) разработване 
на специализирани трудови услуги за подпомагане на кариерното израстване 
сред онези, които са прекъснали работа, маргинализираните жени, включител-
но роми, самостоятелно заетите жени и предприемачите — например чрез пре-
доставяне на възможности за коучинг, обучение, наставничество и изграждане 
на професионални мрежи и т.н.; (4) прилагането на законодателство за недис-
криминация, повишаването на осведомеността чрез прозрачност на заплащането 
и насочването към добри практики при наемане на работа и заплащане на тру-
да в случаи, чувствителни към половата дискриминация, могат допълнително 
да намалят различията между половете в заплащането и кариерното израстване. 

Мрежа за социална защита
Покритие и адекватност на социалната подкрепа, насочена към бедните 

Покритието на социалните помощи в България е скромно, което води 
до трайна пропаст между средните доходи на бедните спрямо линията 
на бедност в страната.88 Около шестима от всеки десет бедни в България са об-
хванати от поне една програма за социално подпомагане, като преобладаващи 

87. България прие Закон за равнопоставеност между жените и мъжете през 2016 г., както 
и Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016 – 2020 г. 
Стратегията се реализира чрез годишни национални планове за насърчаване на равенството 
между половете, които обхващат пет приоритетни области: 1) увеличаване на участието на же-
ните в работната сила и икономическата им независимост; (2) намаляване на разликата  
в заплащането и доходите между половете; (3) насърчаване на равенство между жените и мъже-
те в процесите на вземане на решения; (4) борба с насилието, основано на пола, и защита и под-
крепа за жертвите; (5) промяна на стереотипите в обществото, свързани с пола, в различни сфе-
ри на живота. Внесено е допълнително законодателно изменение за повишаване на защитата 
на жертвите на домашно насилие посредством изменението на Закона за защита от домашно на-
силие от 2009 г. за криминализиране на всички форми на домашно насилие.

88. Според данни на Евростат  разликата в средните доходи на бедните спрямо линията на бед-
ност в България е 28 процента през 2019 г. в сравнение със средната стойност от 25 процента 
за EС-27. Коефициентът на Джини е 41 в сравнение със средната стойност от 32 за EС-27.
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са семейните помощи. Разходите за обезщетения, които не са обвързани с оси-
гурителни вноски, остават ниски, а въздействието на социалното подпомагане 
върху бедността и неравенството е ограничено спрямо страните за сравнение: 
през 2018 г. социалните помощи (с изключение на пенсиите) са намалили бед-
ността едва с 24 процента в сравнение с 30,8 процента в ЦИЕ и 32 процента в ЕС-
2789, а до 2019 г. тази стойност е спаднала до 20 процента. Намаляването на об-
хвата и адекватността през последните години поставя под въпрос капацитета 
на социалното подпомагане да намали бедността. 

Разходите за програми за социално подпомагане, обвързано с доходен кри-
терий, са ограничени и не се прилага систематична индексация на помо-
щите. България изразходва по-малко от една четвърт от средните разходи 
за ЕС-27 като процент от БВП за периодични парични помощи, обвързани с дохо-
ден критерий.90 Освен това нивата на помощите не се коригират чрез систе-
матична индексация, а ключовите параметри за допустимост, по-специално 
Гарантираният минимален доход91, остават непроменени в номинално израже-
ние в продължение на няколко години, като по този начин ограничават достъпа 
до обезщетения. Въпреки че 12 процента от българите са в траен фиксиран риск 
от изпадане в бедност92, покритието на програмата за подпомагане на доходите 
(месечни социални помощи) е спаднало до по-малко от 2 процента от населе-
нието (24 000 домакинства) през 2019 г. и остава на същото ниво през 2020 г. 
въпреки въздействието на COVID-19 върху доходите. Адекватността на помо-
щите също е намаляла: през 2018 г. помощите, обвързани с нивото на доходите, 
са 20 процента от разполагаемия доход на бенефициентите — спад от 24-те про-
цента през 2016 г. В резултат на комбинацията от намаляване на покритието 
и на адекватността93, през 2018 г. програмите, обвързани с доходен критерий, 
успяват да намалят разликата в бедността едва с 25 процента, а коефициентът 
на Джини — само с 1,3 процентни пункта, след като се вземат предвид всички 
други трансфери за социална закрила.94

89. Евростат, tespm050, последно достъпно на 15 април 2021 г. Анализът използва годините, 
за които се отнася доходът, а не годините на провеждане на изследването.

90. Евростат,  spr_exp_gdp, последно достъпно на 6 май 2021 г.

91. Минималният доход, необходим за покриване на основни нужди. Той представлява „кот-
вата“ за определяне на допустимостта за някои от програмите, свързани с размера на доходите, 
и се използва за изчисляване на размера на помощите, на които бенефициентът има право.

92. Евростат, показател ilc_li51 — коефициент на траен риск от изпадане в бедност, дефини-
ран като доход под 60 процента от средния разполагаем доход за четири последователни годи-
ни — 2016 – 2019 г.

93. Адекватността се определя от процента на разполагаемите доходи, покрити от помощите.

94. Въпреки че промените от 2019 г. в критериите за достъп и в стойността на помощите за ото-
пление доведоха до 18-процентно увеличение на покритието в сравнение с 2018 г., това не може 
да компенсира тенденциите в периода 2016 – 2018 г. за намаляване на адекватността и щедростта 
на социалното подпомагане.
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За да подобри ефективността при разпреде-
лението на социалните помощи, България 
следва да се справи с предизвикателствата, 
свързани с покритието и адекватността на ос-
новните програми, насочени към бедните. 
Подобряването на обхвата и адекватността на ме-
сечните социални помощи — една от най-разход-
ноефективните програми, насочени към бедност-
та95, и програмата, която покрива широк спектър 
от рискове, свързани с бедността — изисква въз-
ходящо преразглеждане на гарантирания ми-
нимален доход (ГМД) и замяна на индексацията 
на случаен принцип с автоматична индексация. 

Освен това коефициентите, използвани за ди-
ференцирания минимален доход (ДМД) в рам-
ките на месечните социални помощи, следва 
да бъдат преразгледани, за да се гарантира, 
че допустимостта и размерите на помощите са в съответствие с риска от бед-
ност за различните социално-демографски групи (по-специално за въз-
растните хора и децата) и видове домакинства.96 И накрая, някои елементи 
от оценката за допустимост (например собственост върху активи) трябва да бъ-
дат по-добре регулирани, за да се даде възможност за по-голяма прозрачност 
и да се избегне рискът от дискреционно/погрешно изключване от програмата. 

95. Месечните социални помощи и помощите за отопление са най-разходноефективните програ-
ми, насочени към бедността, със съотношение ползи/разходи от 0,86. За сравнение —  съотноше-
нието ползи/разходи на програмата за семейни помощи за отглеждане на деца, обвързана с доходен 
критерий, е 0,69 — това е най-голямата програма, обвързана с доходите, в България, която покрива 
почти една трета от населението и по този начин има по-ниска ефективност по отношение на бед-
ността. За всеки преведен 1 долар разликата между средните доходи на бедните и линията на бед-
ност намалява с 0,86 долара. Подобряването на ефективността на програмата за семейни помощи 
за отглеждане на деца ще изисква по-ясно разграничаване между праговете за допустимост, из-
ползвани за най-бедните и почти  бедните бенефициенти, както и по-щедри нива на помощите 
за групата с по-ниски доходи, за да се увеличи делът на средствата, които достигат до най-бедните.

96. ДМД се изчислява, като се умножи ГМД по индивидуално определен коефициент, об-
вързан с възрастта, здравословното състояние и други характеристики на семейството. 
Персонализираните прагове за допустимост се изчисляват за всяко семейство в зависимост 
от неговите характеристики, които имат отношение към  програмата. Например един възрастен 
човек има различни ДМД коефициенти за социална пенсия, месечна социална помощ и помощ 
за отопление. ДМД варира в широки граници: например той е зададен на 66 процента от ГМД 
за възрастни, живеещи с други хора, 91 процента за деца, посещаващи училище, и 140 процен-
та за лице на 65 или повече години, което живее само (100 процента, ако живее с други хора). 
Въпреки че вероятността едно дете да принадлежи към най-бедните 10 процента от население-
то е двойно по-голяма от тази за възрастните хора, ДМД предполага по-ограничена допустимост 
на семействата с деца. Освен това въпреки щедрите ДМД коефициенти за възрастните хора, кои-
то живеят сами, месечната социална помощ обхваща много малък процент от възрастните хора, 
живеещи в бедност, поради по-консервативния ДМД коефициент за възрастни под 65 години, 
което засяга допустимостта на възрастните хора, живеещи с други хора.

ФИГУРА 5.3 Покритие и адекватност на социалната 
помощ за най-бедните 20 процента

Източник: изчисления на СБ с данни от EU-SILC 2017 – 2019 г.  
(докладвани са доходни години).
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Приспадането на трудовите доходи от доходния критерий за подпомагане 
или други придобивки, свързани със заетостта, биха могли да насърчат пос-
тигането на финансова независимост чрез работна заетост, като същевре-
менно държавата продължава да подкрепя тези, които не могат да си намерят 
работа. Неактивността е сравнително висока при програмите, базирани на ГМД, 
въпреки че както данъчната ставка върху доходите при започване на работа, така 
и ефективната данъчна ставка при увеличаване на работните часове в България 
са ниски в сравнение с другите страни от ЕС.97 Въвеждането на временно прене-
брегване на трудовите доходи при изчисляването на доходния критерий пара-
лелно с увеличаването на ГМД би премахнало допълнителната демотивация 
за участие в пазара на труда или за повишаване на интензивността на труда. 
Това следва да бъде придружено от допълващи интервенции с активни мерки 
на пазара на труда. Освен това е необходимо правителството да преразгледа 
изискванията за работа, свързани с месечната социална помощ, като приведе 
броя на дните за общественополезен труд в съответствие с размера на помощите, 
тъй като настоящата структура може да действа като пречка за бенефициентите 
да търсят активно и да се включват в дейности с по-голяма производителност.98 

Достъпност на източници за чиста енергия за бедните 

Енергийната бедност засяга значителен дял от бедните в България. 
Приблизително 80 процента от най-бедните 20 процента от населението не мо-
гат да си позволят да поддържат домовете си достатъчно топли или имат про-
срочени задължения по сметките за комунални услуги през 2018 г.99 Основната 
програма за защита на бедните срещу енергийна бедност в България е помощ- 
та за отопление, която се предоставя само през зимните месеци (от ноември 
до март). Повече от 90 процента от бенефициентите на помощите за отопле-
ние обаче използват твърдо гориво, което е по-евтино от другите енергий-
ни източници, макар и с вредно въздействие върху околната среда и здраве-
то (ESPN, 2020). Допустимостта за помощите за отопление е обвързана с ГМД, 
но коефициентите на ДМД са 2 – 3 пъти по-щедри в сравнение с месечните 
социални помощи. В резултат на това програмата обхваща около 8 процента 
от населението и приблизително всеки четвърти беден.

97. Статистическа база данни на ОИСР. Изчисленията са за семейства с двама възрастни и две 
деца. Около 27 процента от бенефициентите в работоспособна възраст (с изключение на тези, 
които се обучават или са пенсионери) са неактивни в сравнение с 10 процента от общото 
население.

98. Понастоящем от бенефициентите се изисква да работят нискоквалифициран труд 14 дни 
на месец по 4 часа на ден независимо от нивото на социална помощ.

99. ЕС — Статистика за доходите и условията на живот: 52 процента от бедните не могат да си поз-
волят да отопляват домовете си до адекватно ниво, а 47 процента имат забавени плащания 
по сметките за комунални услуги. Общо 80 процента от бедните са изправени пред поне едно 
от тези ограничения.
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Социалната помощ за отопление може да бъде допълнително засилена, 
за да се намали енергийната бедност и да се подпомогнат домакинствата 
да преминат към по-чисти горива. В контекста на Европейския зелен пакт 
и справедливия преход правителството може да обмисли не само подобряване 
на покритието и адекватността на програмата (което отчасти беше направено 
през 2019 г.), но и използването ѝ като „интелигентна мрежа за социална защита“, 
за да стимулира преминаването от твърди към по-чисти горива.

Интеграция на социалното подпомагане и обществените служби по заетостта 

България стартира процеса на интегриране на услугите с цел подобряване 
на обхвата на бедните и другите уязвими групи на пазара на труда. Този 
процес включва съвместни усилия от местните бюра по труда и дирекциите 
за социално подпомагане, които прилагат концепцията за обслужване на едно 
гише чрез стартирането на ЦЗСП. ЦЗСП изпълняват различни програми, финан-
сирани от фондовете на ЕС, включително консултации по семейна заетост за дъл-
госрочно безработни и бенефициенти на социално подпомагане, както и ком-
плексни услуги на място. Подходите за информиране и лични срещи имат за цел 
да увеличат шансовете за намиране на работа, да намалят дела на трайно безра-
ботните и обезкуражените при търсене на работа лица и да насърчат икономи-
ческата активност в малките населени места в изоставащите региони.

Има възможност за подобряване на покритието на съществуващите ини-
циативи за интегриране на услугите и за включване на услуги, базирани 
на данни. ЦЗСП не са с национално покритие (само 71 процента от бюрата по зае-
тостта предоставят тези услуги), а екипите им са малки в сравнение с натова-
реността. Освен това тяхната финансова устойчивост и развитие са несигурни 
поради зависимостта им от европейските фондове. И накрая, съществува въз-
можност за по-систематично използване на поуките, извлечени от направените 
анализи, с цел подобряване на тези инициативи.

Социални услуги 

Услугите за социално подпомагане страдат от недостиг на финансиране 
и недостатъчно покритие на нуждите. Социалните услуги в България се раз-
шириха през последното десетилетие. Въпреки това не всички общини пре-
доставят социални услуги, повечето от новите услуги със или без настаняване 
в домове за социални грижи са с ограничен обхват, а търсенето надвишава 
предлагането. Превантивните услуги, като семейно консултиране или психо-
логическа подкрепа за предотвратяване на изоставянето и институционали-
зирането на деца, се предлагат по-рядко. Неудовлетвореното търсене (списъци 
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с чакащи) е предизвикателство, особено що се отнася до домовете и гри-
жите за възрастни хора. В същото време институциите отчитат недостатъчно 
използване на капацитета им, което предполага пропуски при планирането 
и териториалното разпределение на услугите. Това отразява необходимостта 
от задълбочена оценка на нуждите и по-тясно привеждане на комплекса 
от услуги в съответствие с регионалните и местните рискови профили. Все 
още е нужно подобряване на гарантирането на качеството посредством пълно 
разгръщане на дейността на новосъздадената Агенция за качеството на соци-
алните услуги. Услугите за социално подпомагане, с изключение на някои 
случаи най-вече в рамките на стратегията за закрила на детето, нямат ефек-
тивни механизми за оперативна координация помежду си, както и със сис-
темата за социални помощи и други обществени услуги като образование 
и здравеопазване. 

Възможностите за подобряване на предоставянето на социални услуги 
включват: (а) справяне с фрагментацията, включително и при финансира-
нето, чрез прилагане на правилата и разпоредбите, свързани с новия Закон 
за социалните услуги (2019 г.); (б) подобряване на проверката и гарантиране 
на качеството чрез Агенцията за качеството на социалните услуги; (в) раз-
работване и приемане на Национална карта на социалните услуги до края 
на 2021 г. като средство за планиране на социалните услуги на национално 
ниво; (г) укрепване на предоставянето на услуги за превенция; (д) разширя-
ване на социалните услуги за възрастни и стари хора, при които правител-
ството признава предизвикателството за посрещане на все по-комплексните 
нужди на целевите групи на фона на застаряването на населението и съответ-
ното нарастване на търсенето; и (е) въвеждане на механизми за систематичен 
мониторинг и оценка на услугите за алтернативна грижа. От ключово зна-
чение е насърчаването на интегриран подход към предоставянето на услуги 
особено между социалните и здравните системи, който вече е регламентиран 
със Закона за социалните услуги и е заложен в регионалните стратегии, над-
граждайки успешно изпитания иновативен модел за предоставяне на услуги 
за ранно детско развитие.100

100. Предоставянето на интегрирани услуги беше пилотирано по проект за социално приоб-
щаване, изпълняван от МТСП в 66 общини в периода 2010 – 2015 г. Той насърчава нови политики 
за ранно детско развитие и нов вид услуги (в т.ч. за превенция на рисковете в ранна детска въз-
раст, ранна интервенция в случай на увреждания, по-добро покритие и подобряване на готов-
ността на децата за включване в образователната система). Изпълнението на проекта продължи 
и след 2016 г. с финансиране от ОП РЧР 2014 – 2020. Следващата стъпка ще бъде преход от проект-
но финансиране към устойчиво финансиране от държавния бюджет.
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Пенсионно осигуряване
Устойчивост на публичната пенсионна система 

Сегашната пенсионноосигурителна система изисква годишни трансфери 
от държавния бюджет за пълно изплащане на всички пенсии всяка година. 
Последният актюерски доклад, изготвен от Националния осигурителен инсти-
тут (НОИ) (2019 г.)101, показва, че текущият дефицит в пенсионната система е около 
3,3 процента от БВП, до 2035 г. ще намалее до 2,3 процента, а след това ще се уве-
личи отново, за да достигне 4,8 процента от БВП до 2070 г. Тъй като максимал-
ният разрешен дефицит съгласно Пакта за стабилност и растеж на ЕС е ограни-
чен до 3 процента от БВП, дефицитът на пенсионната система използва целия 
разрешен лимит. Това означава, че държавните пенсионни разходи все повече 
ще изтласкват финансирането за други държавни инициативи и ще огранича-
ват цялостния икономически растеж. 

Единственото дългосрочно решение е или постепенно да се намалят пла-
щанията от системата, или да се увеличават вноските. Реформата от 2016 г. 
в държавната разходопокривна система увеличи пенсионните вноски с 2 про-
центни пункта през 2017 – 2018 г. и въведе постепенно годишно увеличение на въз-
растта за пенсиониране (с 1, 2 или 3 месеца в зависимост от пола и конкретната 
година) и изискване за по-дълъг трудов стаж както за мъжете, така и за жените. 
Възрастта за пенсиониране ще бъде изравнена на 65 години и за двата пола, а необ-
ходимите години трудов стаж ще достигнат 37 за жените и 40 за мъжете през 
2037 г. Същото законодателство обаче постепенно увеличи и процента, с който 
се умножава доходът, на базата на който се изчислява пенсията, за всяка година 
осигурителен стаж, от 1,1 на 1,5 процента, но по-късните изменения на закона 
замразиха процента на 1,2. Съвсем наскоро промените в Кодекса за социално 
осигуряване отново увеличиха този процент на натрупване, този път до 1,35 
процента. Според нас това ниво на процента ще се окаже неустойчиво и неиз-
бежно ще трябва да бъде намалено в бъдеще. Действащото законодателство 
не предвижда подобни намаления освен за тези, които участват в универсал-
ните пенсионни фондове (стълб 2). Би било най-добре, ако подобно намале-
ние на бъдещите проценти на натрупване и пенсионните доходи се извърш-
ват автоматично и постепенно, за да се контролират възникващите дефицити 
в пенсионната система.

Въпреки това мерки за директно намаляване на получаваните индивидуални 
пенсии или за по-нататъшно повишаване на пенсионните вноски са малко 
вероятни предвид продължаващия политически натиск за по-нататъшно 

101. Актюерските доклади на НОИ могат да бъдат намерени (на български език) на адрес: https://
www.nssi.bg/aboutbg/st/ analyses/415-actuerreports
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увеличаване на процента на натрупване и на размера на пенсиите. Ставките 
на вноските за петте социалноосигурителни програми, управлявани от НОИ, 
вече са 24,7 – 25,4 процента от заплатите за масовата категория работещи и е много 
вероятно да има силна съпротива срещу по-нататъшни увеличения.102

Страната би могла да търси възможности за поддържане на дефицита на пен-
сионната система на управляеми нива, както правят много други страни 
в региона. Шансът текущите нива на пенсионните обезщетения да могат да бъдат 
финансирани единствено от вноските от заплати е малък, така че известно финан-
сиране от държавния бюджет вероятно ще бъде постоянен източник на приходи 
за системата. Също така е неизбежно, че с течение на времето новите пенсионери 
ще получават по-малки обезщетения като дял от доходите си преди пенсиони-
ране, отколкото днешните пенсионери. Тези намаления следва да се извършват 
по систематичен и постепенен начин, а гражданите ще трябва да поемат по-го-
ляма отговорност и да спестяват за собственото си пенсиониране в бъдеще, неза-
висимо дали чрез задължителните или доброволните пенсионни фондове, или 
да разчитат на лични спестявания.

Подкрепа за намаляване на бедността сред пенсионерите 

Нивата на пенсиите са най-ниските сред страните — членки на ЕС, а демограф-
ската тенденция за бързо застаряване на населението вероятно ще ги запази 
ниски. Системите за пенсии и спестявания за осигуряване на старост обхващат 
работещите във формалната икономика и осигуряват известен достъп на рабо-
тещите в неформалния сектор.103 Нивата на обезщетенията са най-ниските сред 
страните — членки на ЕС, а общият коефициент на заместване на дохода на пен-
сиите104 намалява от 41 процента през 2018 г. на 34 процента през 2020 г. — най-
ниската стойност в ЕС. Адекватността също е ниска, като се вземе предвид рискът 

102. Посоченият диапазон е резултат от вноската в един от фондовете на НОИ — „Трудова зло-
полука и професионална болест“, варираща между 0,4 и 1,1 процента в зависимост от админи-
стративно определения риск на професията. Освен цитираните вноски в 5-те фонда на НОИ 
работещите плащат и единна и задължителна 8-процентна вноска за универсално здравно оси-
гуряване към НЗОК.

103. Пенсионната система се състои от стълб с дефинирани пенсионни плащания и стълб с де-
финирани вноски; процентът на вноските беше повишен до 19,8 процента през 2018 г. и оттога-
ва остава стабилен, макар и по-нисък от нивата от 2007 г. (22 процента). Системата обхваща заети 
и самонаети лица, включително земеделски производители. Пенсионната формула обаче от-
чита цялата продължителност на трудовия стаж и осигурителния доход за всеки месец. По този 
начин тя силно облагодетелства тези, които нямат прекъсвания в кариерата си, в ущърб на мно-
го самонаети лица и такива с непостоянна заетост (European Commission, 2018a).

104. Общият коефициент на заместване на дохода (Евростат, ilc_pnp3, достъпно на 2.11.2021 г.) 
е средният брутен доход от пенсия на хората на възраст 65 – 74 години спрямо средните брутни 
индивидуални доходи от труд на населението на възраст 50 – 59 години с изключение на други 
социални помощи. Данните за Ирландия и Италия не бяха налични към момента на изготвяне 
на настоящия доклад.
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от бедност: 30 процента от получаващите пенсии за старост, за които са плащали 
вноски, живеят под линията на относителна бедност и са изправени пред риск 
от изпадане в бедност, който е 1,3 пъти по-висок от средния за страната през 
2018 г.105 Към юли 2020 г. минималната пенсия е 31 процента под прага на риска 
от бедност, което засяга около 800 000 пенсионери (European Commission, 2020d). 

Покритието на социалното осигуряване за старост в България е ниско, като 
съотношението между получаващите пенсии и плащащите вноски посто-
янно се влошава заради намаляващия брой осигуряващи се и нараства-
щия брой бенефициенти. Пенсионното покритие в бъдеще вероятно ще бъде 
по-ниско, което означава, че ще се разчита в по-голяма степен на социалното 
подпомагане, особено за хората с ниски доходи и периоди с прекъсване на тру-
довия им стаж. В България има социална пенсия, която е обвързана с доходен 
критерий, за хора на възраст 70 и повече години, чийто годишен доход на член 
на семейството е бил по-малък от ГМД за предходните 12 месеца.106 Стойността 
ѝ през 2020 г. е около 57 процента от минималната пенсия за стаж и възраст, 
а програмата покрива около 4200 бенефициенти.

Съществуват множество възможности за намаляване на дела на хората, застра-
шени от бедност, сред по-възрастния сегмент от населението. Инструментите 
следва да бъдат настроени така, че да продължат да предлагат стимули за внасяне 
на вноски за пенсии, като същевременно осигуряват мрежа за социална защита 
на онези, които са в риск от непокритие от системата. Анализ на база данни 
от допитване сред населението показва, че малко под 25 000 души в България 
на възраст над 70 години не са обхванати от пенсиите за осигурителен стаж и въз-
раст — нисък дял от общия брой на тези, които са на възраст 70 и повече години. 
Сред тези, които не са обхванати обаче, повече от половината са изложени на риск 
от бедност.107 В България има социална пенсия, която зависи от доходите на хората 
на възраст 70 и повече години; настоящият дизайн на програмата обаче (вклю-
чително критериите за допустимост) ограничава покритието и адекватността 
ѝ.108 Въпреки че социалната пенсия би могла да бъде правилният инструмент 
за справяне с високите нива на бедност сред населението в напреднала възраст 
в България, програмата понастоящем фрагментира системата за социални помощи 

105. Изчисления на екипа на Световната банка с данни от Статистиката на доходите и условията 
на живот в ЕС, 2019 г.

106. Месечните социални помощи и помощите за отопление не се вземат предвид при изчисля-
ването на критерия за доход.

107. Изчисления на екипа на Световната банка с данни от от Статистиката на доходите и услови-
ята на живот в ЕС, 2019 г.

108. Програмата обхваща 34 процента от хората на възраст над 70 години, които не получават 
пенсия за осигурителен стаж и възраст и живеят в бедност. Стойността на помощ- 
та за 2020 г. е около 65 процента от минималната пенсия за стаж и възраст и покрива около 
4200 бенефициенти.
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и увеличава административните ѝ разходи, както и разходите за потенциалните 
бенефициенти, особено тези, живеещи в по-големи домакинства, които ще трябва 
да кандидатстват както за месечни социални помощи, така и за социална пенсия.

Възможностите за намаляване на бедността сред възрастното население чрез 
системата за социално подпомагане включват: (а) облекчаване на процедурата 
за отпускане на социална пенсия чрез въвеждане на опростен тест за доходите 
с цел осигуряване на по-добър достъп, както и повишаване на предоставените 
помощи с цел укрепване на адекватността им; (б) разглеждане на възможността 
за допълнително опростяване на социалната пенсия чрез автоматичното ѝ пре-
доставяне на тези, които не получават пенсии за осигурителен стаж и възраст; 
(в) обмисляне на евентуална консолидация на многопластовата система за соци-
ални плащания, за да осигури по-добро покритие чрез координиране на всички 
обезщетения, базирани на ГМД; и (г) преглед на допълнителното задължително 
пенсионно осигуряване в пенсионни фондове (втори стълб) от гледна точка 
на проблемите, свързани с по-ниския обхват на нестандартните работници109, 
които ще стават все по-голяма част от работната сила и ще определят доколко 
приобщаваща е пенсионната система през следващите десетилетия.

Здравеопазване и дългосрочна грижа 
Укрепване на системата 

В центъра на необходимите реформи на системно ниво е съгласуване-
то на ролите и отговорностите, които да покрепят последователно взема-
не на решения. Въпреки че Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) 
носи отговорност за предоставянето на пакета от здравни услуги, гарантирани 
от бюджета на НЗОК, на всички осигурени лица, обхватът на пакета се определя 
от министъра на здравеопазването. Освен това НЗОК е длъжна да сключва дого-
вор с всички доставчици, които отговарят на основните стандарти, определени 
от Министерство на здравеопазването (МЗ), което означава, че НЗОК няма правомо-
щия да взема решения за избор на договорите въз основа на показатели за ефек-
тивност и качество или въз основа на потребностите на населението.110 И накрая, 

109. „Нестандартни форми на заетост“, наричани още разнообразни форми на работна зае-
тост, е общ термин за различни договорености по отношение на заетостта, които се отклоня-
ват от стандартната заетост. Те включват: временна заетост; работа на непълно работно време 
и на повикване; работа чрез агенция за временна заетост и други трудови правоотношения с по-
вече от две страни, както и прикрита заетост и зависима самостоятелна заетост  
(https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/lang--en/index.htm).

110. Амбициозната реформа за въвеждане на Национална здравна карта, която позволява селек-
тивно договаряне между РЗОК и доставчиците на здравни услуги през 2015 – 2016 г., беше отмене-
на от Върховния административен съд през 2017 г. (Димова и др., 2018).
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НЗОК не разполага с някои критично важни правни инструменти, необходими, 
за да стане „активен“ купувач, което намалява възможността ѝ да изпълнява за-
дълженията си по управление на обществените средства и води до това, че пра-
вителството действа като платец от последна инстанция в случай на дефицити. 

България се нуждае от интегрирана информационна система в здравеопаз-
ването, която да може да предоставя необходимата информация на здрав-
ната администрация и потребителите на здравни услуги, както и да раз-
вива електронно здравеопазване и телемедицина. Въпреки че е постоянен 
приоритет във всички правителствени програми (включително и в последната 
национална стратегия), процесът на изграждане на системата за електронно здра-
веопазване е значително забавен. През 2020 г. в резултат на спешните нужди, свър-
зани с COVID-19, бяха пуснати частично в употреба дългоочакваните електронна 
рецепта, електронно направление за медико-диагностична дейност (за тестове 
за COVID-19) и електронни медицински досиета / електронни здравни досиета. 
Те са първата стъпка от въвеждането на Националната здравноинформационна 
система. Гражданите вече имат достъп до своите електронни медицински доси- 
ета / електронни здравни досиета, които съдържат информация за предписа-
ните и издадени електронни рецепти и електронни направления. Въведена 
е и Информационна система за контрол на медицинската експертиза, която под-
държа електронен профил на всички лица, които са били обект или подлежат 
на медицинска експертиза. Системата обслужва целия процес на сертифициране 
и повторно сертифициране. Отделно е разработена централизирана Национална 
здравноинформационна система с доброволното сътрудничество на няколко 
български ИТ компании, но тя не е възприета и пусната в експлоатация от пра-
вителството. Въпреки че инструментите за електронно здравеопазване и теле-
медицина остават недостатъчно развити и използвани111, напредъкът по време 
на пандемията осигури инерция, която може да бъде използвана в бъдеще.

Вариантите за по-нататъшно внедряване на цифровите възможности включ-
ват: (а) продължаване на развитието на националната информационна сис-
тема с платформа, която улеснява електронния обмен на данни и предлага въз-
можност за подобряване на грижите, насочени към хората, и на ефективността 
на здравната система; (б) разширяване на използването на електронни меди-
цински досиета и споделени платформи за осигуряване на навременен достъп 
до клинична информация и улесняване на координацията на услугите и непре-
къснатостта на грижите.

111. Индексът на европейския здравен потребител оценява колко добре се представят страни-
те по отношение на услугите за електронно здравеопазване и нарежда България сред страните 
с най-слабо развита система за електронно здравеопазване (Георгиев и др., 2020).
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Подобряване на достъпа до грижи чрез адресиране на финансовия недостиг  
и подобряване на ефективността на разходите

Липсата на функциониращо социално и здравно осигуряване (СЗО) и голе-
мият обем на разходите, които пациентите заплащат от джоба си, огранича-
ват достъпа до здравни грижи, както и използването на превантивни услуги 
и ранно лечение и допринасят за смъртни случаи, които могат да бъде избег-
нати. Въпреки че законодателството постановява, че трябва да има универсално 
здравно покритие, един на всеки девет българи няма здравноосигурително 
покритие112, а покритието варира значително в различните области — от 84 про-
цента във Варна до 97 процента в Кюстендил.113 Хората без здравни осигуровки 
имат достъп до здравеопазване при спешни случаи, бременност и за лечение 
на няколко изрично посочени заболявания114; те обаче плащат другите раз-
носки от собствения си джоб, включително и за превантивна грижа.115 Въпреки 
относително ниския дял на неудовлетворените медицински нужди според 
допитвания сред населението, делът на частните разходи в сектора е значите-
лен и може да води до неудовлетворени медицински нужди, които не се декла-
рират, и до неравенства в здравеопазването. 

Общите разходи за здравеопазване като процент от БВП са близки до средните 
за ЕС-27, но са силно зависими от личните разходи, които пациентите заплащат 
директно от джоба си. Укрепването на финансовата стабилност на здравната 
система — което ще изисква допълнителни държавни разходи, които да заме-
нят личните — следва да бъде ключов приоритет в бъдеще. През 2018 г. България 
е изразходила около 7,4 процента от БВП за здравеопазване116 при средно 8,2 про-
цента от БВП за ЕС-27. Структурата на финансиране обаче се различава от другите 
страни от ЕС поради по-силната зависимост от личния принос, което води до тре-
тия най-нисък дял на финансиране от задължителните държавни схеми в ЕС-27 
и високия процент на разходите, заплащани директно от пациента. Разходите 

112. Здравноосигурителните вноски са задължителни за всички граждани. Държавата плаща 
здравноосигурителните вноски за някои категории от населението, сред които са пенсионери-
те, лицата, получаващи обезщетения за безработица, лицата под 18 години, студентите до 26-го-
дишна възраст и докторантите с финансирано от държавата образование, лицата на военна 
служба и лицата, получаващи социални помощи.

113. Данните относно покритието на системата за здравеопазване се нуждаят от допълнително 
проучване, тъй като има хора, които са регистрирани в България, но живеят, работят и се осигу-
ряват в други страни от ЕС; има такива, които заплащат СЗО върху доходи от бизнес дейности, на-
пример доход от наеми и т.н.

114. Те включват ХИВ/СПИН, туберколоза и психиатрични заболявания.

115. OECD/European Observatory on Health Systems and Policies, 2019. Въпреки тази разлика в дос-
тъпа само 2 процента от населението и 5 процента от домакинствата с по-ниски доходи съоб-
щават за неудовлетворени нужди от медицински прегледи през 2018 г. (EU-SILC — Статистика 
на ЕС за доходите и условията на живот , 2018 г.).

116. Евростат, показател hlth_sha11_hc, достъпен на 11.04.2021 г.
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са допълнително изкривени в посока фарма-
цевтични и медицински стоки, а не в посока 
извънболнична помощ: разходите за достав-
чици на амбулаторни здравни грижи възлизат 
на малко над 15 процента от общите разходи 
в сравнение с 26 процента в ЕС-27.117

Възможностите за подобряване на ефектив-
ността на разходите и за справяне с пропуски-
те във финансирането включват: (а) справяне 
с основните слабости както в системата за здрав-
но осигуряване (допустимост, обезщетения, фи-
нансиране), така и в системата за предоставяне 
на здравни услуги; (б) подобряване на групиране-
то в рискови пулове чрез включване на най-уяз-
вимите неосигурени лица посредством реформи 
в процесите за допустимост и включване на НЗОК; 
(в) преструктуриране на пакета от обезщетения 
и схемите за поделяне на разходите, особено 
по отношение на фармацевтичните продукти, 
с цел подобряване на покритието; (г) изрична 
защита за бедните от прекомерни разходи, за-
платени с лични средства; (д) коригиране на не-
достатъци в текущите политики за заплащане 
на доставчиците, като надписване на факту-
рите, неофициални плащания и препращане 
към непокрити от здравното осигуряване част-
ни услуги от двойно практикуващи лица, което 
би намалило разходите за заплащане от джоба 
на пациента; (е) съгласуване на ролите и отговор-
ностите между различните институции с цел по-голяма стабилност на правилата 
и последователност при вземането на решения; и (ж) балансиране на разходите 
за здравеопазване чрез намаляване на личните разходи в полза на държавните 
с фокус върху първичната здравна помощ и заведенията за дългосрочни грижи.

117. Евростат, показател hlth_sha11_hchp, достъпен на 11.04.2021 г. Финансирането на болниците 
представлява 38,6 процента от текущите разходи за здравеопазване през 2018 г., малко под сред-
ното ниво за общите разходи за здравеопазване в ЕС, следвано от търговците на дребно и други-
те доставчици на медицински стоки с 36,7 процента, почти два пъти над средното за ЕС, сборът 
от които представлява три четвърти от общите разходи през 2018 г. Делът на държавното финан-
сиране на системата варира значително в зависимост от доставчиците на здравни услуги: дър-
жавното финансиране за болници и спомагателни услуги е на средното за ЕС ниво, но финан-
сирането за заведенията за дългосрочни грижи, амбулаторни здравни грижи и на търговците 
на дребно и другите доставчици на медицински стоки е значително по-ниско.

ФИГУРА 5.4 Покритие на СЗО по области, 2019 г.

Източник: ИПИ, Регионални профили: показатели за развитие,  
https://www.regionalprofiles.bg/en 
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Въвеждане на мерки за ефективност на болничния сектор 

Здравната система остава ориентирана към болниците, не е добре насочена към 
възникващите нужди и изисква задълбочена реформа. Основните източници 
на финансиране на болниците са клиничните пътеки. Цените им се определят 
административно (чрез преговори между НЗОК и Българския лекарски съюз) — някои 
са свръхфинансирани, докато други са недофинансирани (OECD/European Observatory 
on Health Systems and Policies, 2019). В резултат на това повечето от държавните, област-
ните, общинските и университетските болници работят на загуба и трупат дъл-
гове, като същевременно поддържат общите болнични разходи около нивата на ЕС.

Нарастващата тежест на неинфекциозните заболявания и необходимостта 
от превантивни грижи означават, че България ще трябва да балансира пре-
доставянето на услуги с течение на времето чрез постепенно преминаване 
от болнични грижи към други нива на грижи и съответното прехвърляне 
на услуги и капацитет към тях. Трудно е да се наложат ограничения на обема 
от услуги, които болниците могат да предоставят, като самите болници имат 
стимули да го увеличават. Това е и косвен резултат от недостатъчните админи-
стративно определени цени за някои клинични пътеки, водещи до изкуствено 
предизвикано търсене на болнична помощ, както и до кръстосано субсидиране 
между клиничните пътеки. Освен необходимостта от вертикална оптимиза-
ция при предоставянето на здравни услуги, съществуват и регионални разли-
чия и неефективност, които биха могли допълнително да ограничат достъпа 
до качествени и навременни здравни услуги. От 2005 г. насам има увеличение 
на броя на болничните легла, което допринася за това България да е страната с вто-
рата най-висока обезпеченост на населението с болнични легла в ЕС, което проти-
воречи на тенденциите в ЕС (OECD/European Union, 2020). Общият брой на леглата 
в многопрофилните болници118 в България е 55 на 10 000 души население през 
2019 г., но варира между 28 легла в област Добрич и 92 легла в област Плевен.119

Възможностите за намаляване на зависимостта от болничния сектор включват: 
(а) подобряване на покритието, качеството и достъпа до първична здравна помощ; 
(б) разработване на пътна карта за изпълнение на реформите в болниците и пър-
вичното здравеопазване; (в) създаване на нов модел за заплащане на болнични 
услуги (стимулиране на извънболничните грижи, качеството на грижата и ефек-
тивността в управлението); (г) предоставяне на финансови стимули за насърчаване 
на координирани модели за извънболнична помощ; (д) разработване на цялостна 
система за данни с цел подобряване на управлението и ефективността на болнич-
ната система; (е) повишаване на отчетността на болниците; и (ж) подобряване 
на управлението на микрониво на отделните болници и качеството на грижите. 

118. Многопрофилни болници за активно лечение.

119. Изчисления на екипа на Световната банка въз основа на данни на НСИ за броя на леглата 
в многопрофилните болници за активно лечение и средния брой на населението за 2019 г.
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Грижи за възрастните хора, включително дългосрочни грижи 

Въпреки нарастващото бреме, свързано с хроничните заболявания и заста-
ряването на населението, развитието на дългосрочните грижи изостава, 
а броят на интензивните легла продължава да расте (Dimova et al., 2015). 
Общите разходи за дългосрочни грижи са 0,3 процента от БВП през 2019 г. в срав-
нение със средно 1,7 процента за ЕС.120 Голям дял от грижите за възрастни хора 
са неформални (в общността), а останалите се предлагат или в болници, или 
в центрове за грижи от резидентен тип (OECD/European Observatory on Health 
Systems and Policies, 2019). През 2020 г. търсенето на домове за възрастните хора 
изпревари предлагането (ИПИ, 2021). Около две трети от общото финансиране 
за дългосрочните грижи се осигурява от държавата, но то не е част от пакета 
здравни услуги за осигурените към НЗОК, а минава през бюджетите на МЗ, 
МТСП и общините, като останалата част идва от плащания от джоба на паци-
ентите. В България от децата се очаква да полагат грижи за своите възрастни 
родители, баби и дядовци и други роднини (Gerlinger, 2018; Pitheckoff, 2017). 
Поради тази културна особеност България бързо възприе модел на услуги, 
базиран на семейството и общността (Pitheckoff, 2017). Броят на тези услуги 
нарасна от 21 през 2003 г. на 369 през 2008 г. (броят им понастоящем не е извес-
тен) — развитие, което позволи на възрастните хора да останат в собствените 
си общности (World Bank, 2010). 

Потенциалните мерки за укрепване на дългосрочните грижи включват: (а) 
увеличаване на обхвата на медицинските услуги за дългосрочни грижи в пакета 
от здравни услуги за осигурените през НЗОК, което може да спомогне за облек-
чаване на финансовите ограничения за домакинствата, заедно с подкрепящи 
социални услуги; (б) преминаване от институционални решения към дълго-
срочни грижи в семейството чрез използване на технологиите, например теле-
медицина. В допълнение, домашните грижи, центровете за рехабилитация, цен-
тровете за дневни грижи и извънболничната грижа следва да бъдат адаптирани 
така, че да подкрепят грижите за възрастни хора и дългосрочните грижи; (в) 
увеличено и съвместно (здравно и социално) финансиране с цел подобряване 
на координацията на грижите на местно ниво; (г) въвеждане на оценка на нуж-
дите и грижи за пациентите на местно ниво чрез местните стратегии; (д) заси-
лен мониторинг и оценка на качеството на услугите, свързани с дългосрочната 
грижа, които да служат за информирани решения на местно и на национално 
ниво; и (е) провеждане на институционална оценка с цел да се установи набо-
рът от услуги, инструменти, стимули и мониторинг, необходим за по-добро пре-
доставяне на дългосрочни грижи. 

120. European Commission, 2021b, табл. 1.
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Укрепване на предоставянето на първична медицинска помощ 

Понастоящем първичната здравна помощ не служи като основа на предос-
тавянето на здравни услуги. Системата има два основни недостатъка. Първо, 
общопрактикуващите лекари имат тримесечна квота от направления за медицин-
ски специалист, диагностични тестове и болнични грижи, която е или недос-
татъчна, или прекомерно използвана (общопрактикуващите лекари изчерп-
ват направленията преди края на месеца), което принуждава пациентите или 
да чакат направленията за следващия месец, или да заобиколят системата с цената 
на заплащане от собствения си джоб (OECD/European Observatory on Health Systems 
and Policies, 2019). Първият проблем засяга непропорционално заетите лица 
и домакинствата с по-ниски доходи, а вторият оставя пациентите да плащат 
цялата сметка за диагностика и здравни грижи. Проблемът се изостря допъл-
нително от медицинските специалисти, които работят едновременно в амбу-
латорна и болнична помощ поради това, че имат финансов стимул да насочват 
пациента към болниците (World Bank, 2015). Регионалните различия пораждат/
създават допълнителни ограничения и неравномерен достъп до здравни услуги.

Съществува жизненоважна необходимост от преминаване към по-страте-
гически модели за предоставяне на услуги, които насърчават първичната 
здравна помощ и интегрирането на грижите в здравния и социалния сек-
тор. Интегрирането на грижите предполага предоставяне на грижи в подходящи  
условия и с адекватна координация, както и непрекъснатост на грижите при 
различни условия. Първичната здравна грижа (ПЗГ) следва да се разглежда като  
основна платформа за предоставяне на услугата, като достъпът до други доставчици 
(например специалисти, болници, диагностика) е регулиран и структуриран.

ФИГУРА 5.5 Достъп до общопрактикуващи лекари и до специалисти, 2019 г.

Източник: ИПИ, Регионални профили: показатели за развитие, 2020. 
Забележка: Медицинските специалисти включват специалисти по вътрешни болести, кардиолози, педиатри, хирурзи, ортопеди-травматолози, уролози, инфекционисти, 
гинеколози, офталмолози, невролози, психиатри, рентгенолози и др.
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Възможностите за укрепване на първичната медицинска помощ включват: 
(a) разширяване на ролята и отговорностите на здравните специалисти в пре-
доставянето на ПЗГ, включително засилена роля на медицинските сестри; 
(б) изграждане на капацитет и предоставяне на адекватни ресурси за ПЗГ;  
и (в) реформа в модела за предоставяне на услуги за ПЗГ с цел стимулиране 
на координацията на грижите при хроничните заболявания и по-добри качество 
на грижите и достъп до услугите.

Приобщаващо и устойчиво регионално развитие 
Предоставяне на регионални и общински услуги, съобразени с променящата  
се динамика и нужди на населението

България е изправена пред двойното предизвикателство от намаляване 
на населението в повечето средни по големина и по-малки градове и от пови-
шения натиск, свързан с урбанизацията и растежа в малко на брой по-го-
леми градове. Промените в концентрацията на населението влияят върху 
предоставянето на услуги на местно равнище и върху моделите на регио-
нално развитие. Около 74 процента от населението живеят в урбанизирани 
територии и градове, като по-голямата част от тези градове са планирани за десет 
пъти по-малко жители, отколкото има там в момента.121 Въпреки намаляващото 
население в повечето градове в България застроената площ се разраства, като 
по-голямата част от новото строителство се намира в периферията на градовете 
и в крайградските райони (бившите селскостопански зони), а липсата на под-
дръжка на сградите и наличието на неразвити изоставени индустриални зони 
са добре документирани.

Разликите в капацитета на местната власт да предоставя услуги и да изпъл-
нява проекти и инвестиции оказват влияние върху качеството на предоста-
вянето на услуги и засягат бедните и най-маргинализираните в най-голяма 
степен. Различни секторни оценки посочват значителната липса на капацитет 
на местната власт за планиране, разработване и изпълнение на проекти и иници-
ативи. Тежестта на тези ограничения в капацитета се усеща от бедните и най-мар-
гинализираните, за които е по-вероятно да живеят в градски райони, където както 
качеството на жилищата, така и достъпът до общински услуги и инфраструктура 
са ограничени. Например системите за управление на битовите отпадъци се раз-
личават значително в различните региони както по отношение на свързаността 
със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, така и по отношение 

121. Доброволен национален преглед на изпълнение на целите на ООН за устойчиво развитие. 
България 2020.
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на управлението на твърдите битови отпадъци. Подобряването на градското 
планиране и предоставянето на услуги в по-големите градове, както и споде-
лените услуги между населените места биха могли да подобрят ефективността 
и достъпа в по-малките градове. 

Възможностите за подобряване на предоставянето на общински услуги включ-
ват: (а) промяна в планирането и инвестициите с цел разграничаване на градовете, 
които се разрастват, и тези, които са в упадък, както и напасването на правилния обем 
инвестиции в градовете с намаляващо население. Това следва да бъде подкрепено 
от изграждане на капацитет, който е диференциран в зависимост от динамиката 
на града и е съчетан с целеви инвестиционни фондове за изоставащите общини; 
и (б) гарантиране, че има национална институция с подходящ мандат за упълно-
мощаване и активна подкрепа на местните власти за всяка област на предоставяне 
на общински услуги. Могат да се обмислят начини за подобряване на качеството 
и достъпа до отделни общински услуги. По отношение на услугите за управление 
на твърди отпадъци стъпките за подобряване и изравняване на ефективността 
на услугата включват задълбочен анализ на общините, които имат ограничения 
при услугите, свързани с твърдите битови отпадъци, или които показват по-ви-
соки от средните разходи за дейности, свързани с управлението на отпадъците, 
както и разработване на интервенции и мерки за подобряване на ефективността. 

Достъпни и сигурни жилища 

Наличието на достъпни и безопасни жилища с добро местоположение 
(от гледна точка на възможностите за заетост) би могло да играе решаваща 
роля за повишаване на жизнения стандарт и за улесняване на мобилността 
на работната сила в страната. Достъпността на жилищата и слабият пазар 
за наеми обаче представляват сериозна пречка за жителите на градовете. Цената 
на жилищата спрямо преобладаващите нива на доходи е много висока, което за-
труднява дори сравнително заможните домакинства да закупят или да наемат 
каквото и да е жилище в градовете.122 Това засяга особено младите хора, огра-
ничавайки възможностите им за достъп до по-добри опции за работна заетост, 
които са достъпни на друго място. Увеличава се броят на неформалните и неза-
конни селища, което от своя страна увеличава дела на населението, което живее 
в жилища с лошо качество и инфраструктура.123 Не е налична субсидия за наем 

122. World Bank, 2017. Средната цена на жилищата варира от 550 – 800 евро/м2 за жилищата 
с по-малко търсене в по-старите сгради до 800 – 1200 евро/м2 в новите сгради в по-добрите лока-
ции в големите градове на България. Като се има предвид, че средният доход на домакинства-
та на национално ниво е 477,24 евро, това означава, че огромното мнозинство от населението, т.е. 
хората под 60-я перцентил на доходите, не могат да си позволят да закупят или дори да наемат 
къща на пазара на жилища в градовете.

123. National Report for Bulgaria on the Tenancy Law review, TenLaw: Tenancy Law and Housing Policy 
in Multi-level Europe.
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за бедните и маргинализираните жители, която да им помогне да си позволят 
жилища, които са близо до потенциалните възможности за работа. По-малко 
от 5 процента от жилищния фонд в страната се отдава под наем, което сериоз-
но ограничава възможностите за намиране на жилище за бедните. Ситуацията 
с жилищата е особено несигурна за ромите (World Bank, 2017, вж. Приложение 
3 за повече подробности). 

Освен това некачествените жилища застрашават безопасността, качеството 
на живот и допринасят за обществената енергийна неефективност като цяло. 
Една пета от населението в градовете София и Пловдив живее в многофамилни 
жилищни сгради, построени преди 2000 г., и близо 70 процента от това населе-
ние е изложено на висок сеизмичен риск (World Bank, 2017). По-голямата част 
от жилищния фонд на България се състои от многофамилни жилищни блокове 
от социалистическата ера, много от които са направени от сглобяеми панели, 
които не са устойчиви на риск от бедствия. Повече от три четвърти от апартамен-
тите са в сгради, които са на над 30 години и страдат от десетилетия на занемаря-
ване. Функциониращи сдружения на етажната собственост, които да предприемат 
необходимите капиталови ремонти, не се срещат често, тъй като финансовите 
стимули и подкрепата за придобиване на необходимите умения за създаване 
и управление на сдруженията са слаби.

Възможностите за по-достъпни и безопасни жилища — наред с приемането 
и прилагането на проекта на Национална жилищна стратегия — включ-
ват: (а) програми за поддръжка и модернизация на многофамилните жилищни 
сгради предвид значителния сеизмичен риск; (б) укрепване на сдруженията 
на собствениците на жилища, както и на партньорствата с частния сектор; (в) про-
грами на терен за справяне с най-сериозните липси по отношение на жилищ-
ните условия, пред които са изправени маргинализираните общности, включи-
телно ромското население, както и въвеждане на насочени към домакинствата 
програми за предоставяне на субсидии за наеми, с които домакинствата могат 
да търсят жилища под наем, близки до местата с по-добри икономически въз-
можности; и накрая (г) укрепване на системата от данни за жилищата — осо-
бено на местно ниво — с цел поетапни целеви интервенции в сътрудничество 
с частния сектор.

Социална стабилност и доверие 
Липсата на доверие в правителството и нарастващото чувство за неспра-
ведливост оказват все по-голям натиск върху социалната и политическата 
стабилност на България. Възприятията за високи нива на корупция заедно 
с ниското ниво на доверие доведоха страната до политическа нестабилност 
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и изпразниха от съдържание обществения договор, предизвиквайки чести 
масови протести. Спрямо структурно сходните страни за сравнение доверието 
в политиците и правителството е сравнително добро, но в абсолютна стойност 
и в съпоставка с целевите страни за сравнение доверието е ниско (вж. социал-
ните институции, описани в Приложение 2). Корупцията подкопава доверието 
на обществото в правителството: през 2019 г. 62 процента от гражданите посочват, 
че не се доверяват на правителството — една липса на доверие, която остава като 
цяло стабилна с течение на времето.124 Обществото смята, че в работата на съди-
ите има натиск и намеса на икономически интереси, правителство и политици, 
което подкопава доверието в съдебната власт (вж. Приложение 2).125, 126

Независимостта на медиите от политическо и икономическо влияние остава 
предизвикателство и ограничава както отчетността, така и обществения 
дебат по политиките. Концентрираната собственост на медиите, ниското ниво 
на независимост на обществените медии и зависимостта им от държавно финан-
сиране за рекламни и информационни кампании правят медиите уязвими 
на влияние. Фокусът върху краткосрочното отразяване, което отчита взетите 
решения, а не предоставя анализ по същество, намалява възможността на медиите 
да стимулират обществени обсъждания, да информират политиките и да дър-
жат държавните служители отговорни.127

Притесненията на гражданите относно неравенствата се задълбочават, 
а социалната поляризация се увеличава. България се откроява като страната 
в ЕС с най-високо възприятие за социално изключване (Eurofound, 2016), мнозин-
ството (84 процента) определят липсата на социални права като сериозен проб- 
лем (European Commission, 2021a), а 42 процента не смятат, че имат равни въз- 
можности да подобрят личната си житейска ситуация (European Commission, 
2018). Политическите връзки и познаването на правилните хора се възприемат 

124. Евробарометър, показател за общественото мнение относно доверието в национални-
те институции. „Бих искал да ви задам въпрос относно степента на  доверие в определени ме-
дии и институции. За всяка от следните медии и институции, моля, посочете дали сте склонни 
да ѝ вярвате или не – правителството на България“ (последна анкета от ноември 2019 г.).

125. Българите са обезпокоени, че съдебната система не е в състояние ефективно да изпълнява 
ролята си. С оценка от 44 (от 100) българските съдилища отдавна са с едно от най-ниските нива 
на доверие от населението от всички страни в ЕС-27, а 76 процента от българите определят наме-
сата и натиска от страна на правителството и политиците като причина за липсата на независи-
мост на съдебната система (Flash Eurobarometer 483).

126. Освен това нарастват възприятията за корупция, която пречи на политическите процеси. 
През 2020 г. България е една от трите държави от ЕС с най-висок резултат в Индекса за възпри-
ятие на корупцията на „Transparency International“. България, Унгария и Румъния са с 44 точки 
в Индекса за възприятие на корупцията на „Transparency International“ за 2020 г. Средният резул-
тат за ЕС е 66.

127. България е на 111-о място в класацията за свобода на пресата на „Репортери без граници“ 
за 2020 г., далеч след другите европейски държави, като се е сринала от 100 място през 2015 г. 
Другата страна — членка на ЕС, с нисък рейтинг е Унгария — на 89-о място.



1105 УКРЕПВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТА НА ПРИОБЩАВАНЕ...БЪЛГАРИЯ СИСТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА СТРАНАТА

като критично важни за напредък в живота (97 процента), докато по-малко 
хора вярват, че образованието (84 процента) или упоритата работа (88 процента) 
са ключов фактор за това. Социалната поляризация се засилва особено по отно-
шение на малцинствените групи.128

Секторът на гражданското общество в България е важен катализатор за соци-
ални реформи, но трудно печели доверието на правителството и на широ-
ката общественост. Въпреки че България е страната — членка на ЕС, с най-ниска 
оценка по отношение на ангажираността на гражданите (Eurofound, 2018), орга-
низациите на гражданското общество (ОГО) играят решаваща роля при фор-
мулирането и публичното обсъждане на социалните политики в България.129 
Легитимността на организациите на гражданското общество все повече е поста-
вяна под съмнение от страна на държавните служители, както и от български 
граждани (ИОО, 2018). Пространството за работа на организациите на граждан-
ското общество, които са специализирани в защитата на малцинствените групи 
(ЛГБТ, роми и българи от турски произход), също беше ограничено през послед-
ните години (Bertelsmann Transformation Index, 2020 г.).

Социалните мрежи обаче са източник на стабилност и устойчивост, осо-
бено за маргинализираните общности. Въпреки че междуличностното дове-
рие в България е сред най-ниските в ЕС, изследванията на Световната банка 
в Северозападна България установиха силна и ценена социална връзка в общнос- 
тите в изоставащите региони, която намалява мобилността в полза на запазва-
нето на мрежите. Това е особено силно изразено сред ромите. Подкрепата от тези 
социални мрежи и неформалните усилия на общността са ключов източник 
на устойчивост за най-маргинализираните общности, особено по време на пан-
демията на COVID-19. 

Възможностите за подобряване на социалната и политическата стабил-
ност в България включват по-нататъшни инвестиции в отчетност, доверие 
и социално сближаване. Приоритетните действия могат да бъдат: (а) повиша-
ване на прозрачността и отчетността на държавните органи и на доставчиците 
на услуги, като се използва съществуващият портал за отворени данни и платфор-
мите за електронно управление; (б) разширяване на възможностите за социален 
диалог, ангажиране на гражданите; постигане на социален консенсус относно 

128. Служба на Върховния комисар по правата на човека на Съвета на Европа, 2019 г. Делът 
на тези, които са заявили, че са против равни права за ЛГБТ хората, се е увеличил от 18 на 25 
процента между 2012 и 2018 г. (Bogdanov et al., 2019), а половината (51 процента) са отбелязали, 
че са чували публични изявления, изразяващи неодобрение, омраза или агресия към етниче-
ски, религиозни или сексуални малцинства (ИОО, 2018).

129. ОГО бяха основните двигатели зад Закона за хората с увреждания, Закона за социалните 
услуги и разработването на политиките, които се занимават с неформалната икономика 
(European Commission, 2020d).
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програмата за реформи на правителството и инициативите за реформи и пости-
гане на гаранции, че уязвимите групи от населението са адекватно предста-
вени и консултирани в процеса на социален диалог; и (в) инвестиране в соци-
ално сближаване и преодоляване на пропуските в основната инфраструктура 
и услуги чрез подкрепа на местните власти и партньори за разработване на при-
общаващо и ефективно предоставяне на услуги. 



6 ЕКОЛОГИЗИРАНЕ НА 
МОДЕЛА ЗА РАСТЕЖ 
НА БЪЛГАРИЯ 



1136 ЕКОЛОГИЗИРАНЕ НА МОДЕЛА ЗА РАСТЕЖ...БЪЛГАРИЯ СИСТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА СТРАНАТА

Правителствена стратегия и политики  
за постигане на целите, заложени  
в Европейския зелен пакт 
България е изправена пред значителни предизвикателства, свързани с устой-
чивото развитие. Нейната икономика остава силно енергоемка и въглеродно 
интензивна, влошаването на състоянието на природните ресурси продължава 
до голяма степен с неотслабваща сила, а замърсяването води до значителни ико-
номически и социални въздействия: България се нарежда на първо място в ЕС-27 
по брой смъртни случаи, свързани със замърсяването на въздуха (ФПЧ2,5), от об-
щото население.130 Страната все още не е дефинирала цели за опазване на важни-
те местообитания в определените по НАТУРА 2000 места съгласно изискванията 
на член 4 от Директивата за местообитанията, за да намали загубата на био-
разнообразие. Напредъкът в постигането на целите за събиране и пречистване 

130. Изразени като „загубени години живот“, които се дължат на излагане на въздействието 
на ФПЧ2,5, NO2 and O3. Качество на въздуха в Европа (EEA, 2020).

ФИГУРА 6.1 Рамката RISE: издръжливост, приобщаване, устойчивост и ефективност
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на градските отпадъчни води, както и на целите за управление на отпадъците 
е оскъден. Според класацията RISE на Световната банка, която опеделя мястото 
на страната въз основа на постигнатите резултати в измеренията „издръжливост“, 
„приобщаване“, „устойчивост“ и „ефективност“, устойчивостта е областта, в която 
България има най-нисък резултат — под средната стойност в глобален мащаб.131

Дори преди присъединяването към ЕС политиката за устойчивост на България 
се ръководи от рамката, зададена от Европа, и това продължава да бъде движеща 
сила за националния преход. Европейският зелен пакт132 от 2019 г. повишава ниво-
то на управленските амбиции. В България, както и навсякъде другаде, постигането 
на целите на ЕЗП означава задействане на икономическа и обществена трансформация, 
която изисква както политиците, така и гражданите да имат пълно съгласие по днев-
ния ред. До момента въздействието на европейската политическа рамка върху дейст-
вителната посока на политиките в областта на климата и околната среда на България 
е филтрирано през националните съображения за цената и компромисите за конку-
рентоспособността и перспективите за растеж на страната. Допълнителните ползи 
и възможности, които носят инвестициите в чист въздух, по-добър ландшафт и био- 
разнообразие или по-чисто селскостопанско производство, обикновено получават 
по-малко внимание. Междувременно цената на бездействието все повече се осъзна-
ва от населението: според последните проучвания на Евробарометър българските 
граждани демонстрират трайно по-високи от средните за ЕС стойности при възпри-
ятията за значимостта на показателите, свързани с околната среда.

Забавянето на действията вероятно ще се превърне в спънка за самата ико-
номика. Освен че е в противоречие с общата посока, определена от ЕЗП, цялост-
ната траектория на България, отличаваща се с до голяма степен стабилни еми-
сии на парникови газове, не само ще увеличи натиска за намаляване на емисиите 
в секторите извън схемата за търговия с емисии (СТЕ), но ще доведе и до блоки-
ране на редица активи в различни сектори, в които инвеститорите няма да искат 
да инвестират. Комбинацията от насоката на политиките „от горе надолу“, про-
изтичаща от рамката на ЕЗП, и исканията на гражданите „от долу нагоре“, произ-
тичащи от вниманието им към екологичните проблеми, ще окаже значителен 
натиск върху националните власти да поставят по-убедително устойчивото раз-
витие в центъра на икономическите решения. Ефективното и целево използване 

131. Резултатите според рамката RISE показват процентното класиране на България спрямо стра-
ните в света (n = 167). Резултатите варират от 0 до 100, като по-високите резултати показват по-доб- 
ро представяне в сравнение с други държави. Агрегираният резултат oсреднява всички пока- 
затели по 4-те стълба, използвайки равни тегла. България се представя под средното за света 
по отношение на устойчивостта и над средното за света при другите три стълба.

132. Основната цел на EЗП е Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата 
континент до 2050 г., като същевременно се отговори на множество други екологични предиз-
викателства, като загуба на биологично разнообразие, деградация на природни активи, предиз-
викана от замърсяване, отпадъци и т.н., а едновремено с това се стимулира икономиката и се по-
добри качеството на живот на гражданите.
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на възможностите на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и финан-
сирането по кохезионната политика на ЕС през новия програмен период със 
сигурност ще бъдат от решаващо значение за посрещането на това предизвика-
телство. Страната обаче ще трябва да преодолее институционалните си ограни-
чения, които оказват негативно въздействие върху прилагането на съществува-
щите рамки на политиките, и да обърне необходимото внимание на аспектите 
на политическата икономия и последствията от зеления преход, свързани с при-
общаването — по-специално тяхното социално и териториално въздействие. 

Декарбонизация на икономиката на България 
България има достатъчно възможности за на-
маляване на въглеродната интензивност 
на своята икономика. Изкопаемите горива до-
минират първичното енергоснабдяване (29 про-
цента въглища, 23 процента нефт, 14 процента 
природен газ) на страната, която е с най-ви-
соката енергийна интензивност сред страни-
те — членки на ЕС (414 kg петролен еквивалент 
[kgoe] на 1000 евро — около 3,5 пъти по-висо-
ка стойност от средната за ЕС от 118 kgoe/1000 
евро), и е най-въглеродно интензивната иконо-
мика в Европа с интензитет на емисиите на пар-
никови газове (0,88 kg CO2 на 1000 евро от БВП 
през 2018 г.) над три пъти по-висок от средно-
то за ЕС (0,26) (Евростат).

Отбелязаният наскоро напредък в процеса 
на декарбонизация обаче е неравномерен. След 
отчитането на рязък спад — подобно на другите 
посткомунистически икономики — от 2009 г. на-
сам общите емисии на парникови газове се ста-
билизираха на около 60 процента от нивата 
си от 1990 г. поради въздействието на три фак-
тора: продължаващо присъствие на въглеродно 
интензивни сектори в икономическата структу-
ра на страната, ограничен напредък в постига-
нето на енергийна ефективност и в насърчава-
нето на навлизането на възобновяема енергия, 
както и нарастваща въглеродна интензивност 
в транспортния сектор.

ФИГУРА 6.3 Енергийни доставки, сравнени с БВП  
и емисиите на ПГ след 2009 г.

Източник: МАЕ, Евростат.

ФИГУРА 6.2 Снабдяване с първична енергия  
по вид източник

Източник: МАЕ.
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Целите на ЕС за неутралност по отношение на климата ще изискват издигане 
на по-високо ниво на амбициите на държавата. Интегрираният национален 
план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г. 
съдържа цели в съответствие с минималните изисквания на ЕС133, които веро-
ятно ще трябва да бъдат ревизирани и увеличени. Секторите, обхванати от СТЕ 
на ЕС — производство на електроенергия и топлинна енергия, енергоемка про-
мишленост и търговска авиация — вероятно ще бъдат изправени пред по-ви-
соки цени на въглеродните емисии, които ще продължават да се повишават. 
Ще се появи допълнителен натиск към секторите извън СТЕ на ЕС — настоящите 
изисквания към тях са за стабилни емисии в сравнение с 2005 г., а България 
в момента не е подготвена да ги изпълни.134 Българските доставчици на електро-
енергия, газ и парно отопление ще бъдат изправени пред ценови натиск с прид-
вижването на ЕС към постигането на по-строги цели и въвеждането на по-скъпи 
мерки за намаляване на парниковите газове. За да постигне това по-високо ниво 
на амбиции, България ще може да получи достъп до значително финансиране, 
предоставено чрез Фонда за възстановяване и устойчивост и Кохезионния фонд 
през новия програмен период, по-специално за насърчаване на енергийната 
ефективност (включително в рамките на „Вълната на обновяване за Европа“).

В момента България изпълнява последните етапи на либерализацията на енер-
гийния пазар и наскоро промени своя Закон за енергетиката. Към началото 
на 2021 г. единствено битовите потребители все още имат достъп до регулирани 
цени, след като небитовите потребители преминаха изцяло към конкурентния 
пазар през октомври 2020 г. Плановете са за пълно премахване на регулираните 
цени на електроенергията до края на 2025 г. Участието на битовите потребители 
на конкурентния пазар досега е почти нулево. Въпреки че пълната либерализация 
на пазара ще осигури на потребителите възможност за по-голям избор, тя също 
така може да повиши нестабилността на цените и да увеличи измамите, от кои-
то потребителите следва да бъдат защитени (вж. дискусията в глава 5 относно 
социалното подпомагане на енергийно бедните). Паралелно с това изменение-
то на Закона за енергетиката ще засили подкрепата за навлизането на възобно-
вяемата енергия. Задълженията на България до 2020 г. по предишните ангажи-
менти в областта на енергетиката и климата останаха неизпълнени въпреки 
огромния потенциал за енергийна ефективност и за намаляване на емисиите. 

133. Основните цели на НПЕК включваха: (а) намаляване на консумацията на първична енер-
гия с 27,9 процента и на крайното потребление на енергия с 31,7 процента (спрямо базова 2007 г.) 
и (б) увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници от 20,5 процента (2018 г.) 
до 27,1 процента.

134. В момента България не е на път да изпълни целите за емисиите на ПГ до 2030 г. съглас-
но Регламента за споделяне на усилията. По първоначалната цел от 40 процента за ЕС-27 целта 
на България за 2030 г. за емисии на парникови газове, които не са обхванати от схемата за търго-
вия с емисии на ЕС, е 0 процента в сравнение с 2005 г., както е определено в Регламента за спо-
деляне на усилията (РСУ), и се предвижда да има разлика от 8,1 процентни пункта спрямо целта 
за РСУ за 2030 г. по мерките, посочени в проекта на НПЕК за периода 2021 – 2030 г.
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Предизвикателствата, свързани с постигането на новите цели, са значителни 
и ще изискват висока степен на технически и институционален капацитет в до-
пълнение към по-усъвършенствани механизми за финансиране. Допреди ня-
колко години България предлагаше много щедри и неустойчиво високи пре-
ференциални тарифи за възобновяема енергия. След това те трябваше да бъдат 
намалени и предоговорени, като по този начин се ограничи по-нататъшното про-
никване на ВЕИ. По същия начин програмите за енергийна ефективност на жи-
лищата предлагаха 100 процента субсидии за обновяване на многофамилните 
жилищни сгради, които по подобен начин не можеха да бъдат поддържани дъл-
го време въпреки много голямото търсене. И на двата фронта липсата на вни-
мателно проектиране на политиките и на спомагателни регулаторни реформи 
(включително пазарни механизми) доведоха до спиране на напредъка.

По-нататъшният растеж на енергията от възобновяеми източници ще бъде 
предизвикателство и ще изисква внимателно планиране. Делът на енергията 
от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия се е уве-
личил повече от два пъти през последните 10 години, а вятърната и слънчевата 
енергия са с 1,8 GW инсталирана мощност към 2020 г. За да постигне поставените 
цели в НПЕК, България предвижда добавянето на 2,65 GW допълнителен капаци-
тет за производство на енергия от възобновяеми източници (слънчева — допъл-
нителни 2,2 GW, вятърна — 250 MW, биомаса — 230 MW). Интегрирането на такива 
големи количества енергия от различни възобновяеми източници ще изисква 
гъвкавост на мрежата, силна регионална интеграция и допълнителни инвести-
ции, включително модернизация на помпено-акумулиращите водни електро-
централи. Допълнителното навлизане на енергия от възобновяеми източници 
би допринесло и за нови доставки на електроенергия, които биха могли да спомог- 
нат за декарбонизиране на транспортния сектор чрез прогресивна електрифи- 
кация, което на свой ред ще доведе до допълнителни възможности за съхранение  
и гъвкавост на мрежата. Освен това българският Електроенергиен системен опе-
ратор (EСО) очерта амбициозна стратегия за увеличаване на инсталираната мощ-
ност за възобновяема енергия от 1,8 на 4,3 GW до 2024 г. В съответствие с тази цел 
се предвижда в периода 2020 – 2024 г. в България да бъдат инсталирани вятърни 
паркове с 700 MW мощност, соларни паркове с 1,6 GW и 219 MW мощност от био-
маса в съответствие с предвидения обхват на проектите в енергийния сектор. 
От началото на 2021 г. EСО е получил заявки от 22 инвеститори за свързване на нови 
централи за възобновяема енергия към мрежата. Общият им капацитет е 1,97 GW. 

Съществува необходимост от намаляване на явните и скритите субсидии 
за изкопаеми горива. България, подобно на другите европейски държави, не ус-
пява в усилията си за декарбонизация поради наличието на политики, които 
продължават да стимулират използването на изкопаеми горива, най-вече субси-
дии, които включват фискална подкрепа, публично финансиране и инвести-
ции чрез държавните предприятия (ODI & CAN, 2017). Политиките за облекчаване 
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на данъците, свързани с енергията — под формата на изключения или намале-
ния — също присъстват в държавите членки (EEA, 2016). Например енергийното 
потребление на домакинствата е субсидирано или освободено от акциз и данъ-
ци върху добавената стойност в няколко държави членки, а в много други е въ-
ведено частично освобождаване от данъци върху енергията и въглеродните еми-
сии за селското стопанство, промишлените сектори и обществения транспорт. 
Тези субсидии за изкопаеми горива са проблематични, тъй като пречат на чиста-
та енергия и възпрепятстват прехода към нисковъглеродни структури чрез пода-
ване на изкривени сигнали, свързани с цените. Възпрепятствайки изравняването 
на пределните разходи за намаляване на емисиите за всички сектори, изключе-
нията увеличават разходите за декарбонизация за цялата икономика. Според ме-
тодологията, използвана от Европейската комисия, която се фокусира върху пре-
ките трансфери, мерките за подкрепа на доходите/цените и данъчните разходи, 
субсидиите за изкопаеми горива в България са се увеличили повече от два пъти 
за периода 2008 – 2018 г. въпреки ангажимента на ЕС-27 за постепенно премахване 
на субсидиите за гориво. Най-голям дял от субсидиите са за енергийния сектор 
(61 процента от общия брой за 2018 г.), следван от субсидиите за домакинствата 
(27 процента). Устойчивостта на мерките за поетапно премахване на субсидиите 
изисква ясно разбиране на засегнатите заинтересовани страни — както по сектор-
ните вериги на стойност, така и сред децилите на населението, — за да се разра-
ботят пакети от политики, които могат да се справят с последващото въздействие 
особено върху най-уязвимите и да направят реформата по-масово приета. 

Липсва ясна пътна карта за устойчиво отопление, а фактът, че топлофика-
ция разчита на изкопаеми горива, хвърля допълнителна сянка на съмнение 
относно дългосрочните ѝ перспективи предвид политиките по отношение 
на климата. Централното парно отопление (ЦПО) в момента обслужва 18 про-
цента от населението на страната, достига до повечето големи градове в България 
и представлява около 20 процента от крайното потребление на енергия за отоп- 
ление (третият по големина източник след дървата за огрев и електричеството). 

ФИГУРА 6.4 Енергийни субсидии по категория

Източник: ЕК, ГД „Енергетика“.

ФИГУРА 6.5 Енергийни субсидии по сектор 

Източник: ЕК, ГД „Енергетика“.
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Декарбонизацията на ЦПО ще бъде трудна задача, тъй като топлоцентралите раз-
читат почти изцяло на природен газ и въглища. Делът на използването на въз-
обновяеми енергийни източници за парно отопление остава много малък — под 
1 процент. Освен това компаниите за ЦПО срещат проблеми да излязат от пороч-
ния кръг на институционален, технически и финансов разпад поради факта, 
че повишаването на цените за парно отопление заедно с лошото качество на услу-
гата накара много от потребителите да избягат и да се насочат към електричество 
или индивидуални котли за отопление, което от своя страна намали икономи-
ите от мащаба на системите за парно отопление. В случай че ЦПО се окаже пред-
мет на изискванията за декарбонизация, неговата финансова жизнеспособност 
ще бъде поставена пред допълнително изпитание. Една устойчива стратегия 
ще изисква да се работи заедно с общините за идентифициране на възмож-
ности за декарбонизация на мрежите за централно парно отопление с агре-
сивни подобрения по отношение на енергията и оперативната ефективност, 
за да се осигурят дългосрочни финансови резултати и предоставяне на услугата, 
или да се разработят планове за тези, които няма да успеят. Широкомащабните 
инвестиции в използването на биомаса, които се предвиждат към момента, 
биха могли да адресират когенерацията за целите на отоплението и топлин-
ната енергия от отпадъци. 

Преходът ще изисква значителни инвестиции, като търговското финанси-
ране следва да бъде допълнено от публични ресурси там, където пазарите 
все още не са жизнеспособни (например при енергийната ефективност). 
НПЕК оценява инвестициите за постигане на целите си на 42,7 милиарда евро 
за 10 години (около 7,6 процента от БВП годишно). Налице са рамки за частни 
инвестиции в производството на енергия от възобновяеми източници и в ком-
бинираното производство на топлинна и електрическа енергия, които като 
цяло работят добре, а страната вече е преминала от по-скъпи преференциални 
тарифи към по-пазарни преференциални премии. Въпреки това ще е необхо-
димо публично финансиране в случаите, когато търговските инвестиционни 
рамки не са достатъчно развити, включително при разпределените възобно-
вяеми източници за електроенергия и топлинна енергия и енергийната ефек-
тивност на сградите.

Правилно структурираните ПЧП с конкурентна тръжна процедура могат 
да бъдат от решаващо значение за допълване на недостатъчното финанси-
ране за устойчива и декарбонизирана инфраструктура, като в същото време 
поддържат фискалната устойчивост. Мобилизирането на капитал от част-
ния сектор е инструмент за подкрепа на по-нататъшни структурни реформи 
с цел подобряване на средата за инвестиции и бизнес, както и чрез насърчаване 
на комбинация от възможности за финансиране от публичния и частния сек-
тор, включително ПЧП. Надграждайки инерцията, натрупана чрез неотдавнаш-
ните транзакции на ПЧП, по-нататъшното подобряване на регулаторната рамка 



1206 ЕКОЛОГИЗИРАНЕ НА МОДЕЛА ЗА РАСТЕЖ...БЪЛГАРИЯ СИСТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА СТРАНАТА

за ПЧП и реформите за укрепване на бизнес средата могат да доведат до зна-
чително участие на частния сектор в развитието на ключова инфраструктура 
за постигане на целите за декарбонизация и стимулиране на зеления преход.

Една от основните пречки пред зеления преход в България е ниското ниво 
на цифровизация на енергийната система, особено на мрежите за пренос 
и разпределение на електроенергия, които следва да бъдат модернизирани, 
за да се подобри ефективността им и да стане възможно включването в мрежата 
на по-голям дял от децентрализирана възобновяема енергия (например покривна 
слънчева енергия). НПВУ предвижда значителни инвестиции за цифрова транс- 
формация и развитие на информационните системи и системите в реално време 
на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Освен цифровата трансформа-
ция на EСO сред приоритетите са и: (а) насърчаване на компаниите за пренос и раз-
пределение на електроенергия да комерсиализират излишния капацитет във 
фиброоптични мрежи (например въздушни оптични кабели тип OPGW — опти-
чен заземен проводник) и улесняване на споделянето на инфраструктура (кули, 
стълбове, канали, право на преминаване) като част от Единната информационна 
точка; (б) подкрепа за съвместна свързаност и интерконекторни връзки за пре-
нос на електроенергия между съседните държави, включително чрез подводни 
кабели; и (в) сътрудничество с Министерство на транспорта за разработване 
на съвместна стратегия за електрическа мобилност, включително насърчаване 
на разполагането на свързани зарядни станции в основните транспортни кори-
дори и в градските/селските райони като част от електрическата мрежа.

Въпреки че България е постигнала целите, които е заявила по отношение 
на енергийната ефективност, все още има достатъчно възможности за до-
пълнителен напредък, тъй като при резултатите от програмите за енергийна 
ефективност на жилищата има диспропорции. До 2019 г. България е постиг- 
нала 88 процента от целта за енергийна интензивност (намаление с 41 процен-
та спрямо 2005 г.) и 86 процента от абсолютната цел за енергоспестяване. Тъй 
като е най-енергийно интензивната икономика обаче, потенциалът за икономия 
на енергия е много по-голям, което се доказва от факта, че разходите на домакин-
ствата за енергия са сред най-високите в ЕС-27, въпреки че България е с най-нис- 
ки цени на електроенергията. Правителството изпълни няколко програми 
за енергийна ефективност на жилищните сгради, но въпреки годините на про-
веждане на последователни инициативи, около две трети от многофамилните 
жилищни сгради все още се нуждаят от ремонт. Най-новата Национална про-
грама за енергийна ефективност (НПЕЕ, с бюджет от 1 милиард евро за периода 
2015 – 2016 г.) и програмата „Региони в растеж“ са насочени към многофамилни-
те жилищни сгради и предоставиха 100 процента субсидия за повече от 2000 
сгради. Тъй като търсенето изпреварва наличното финансиране, програмата 
следва да бъде с по-устойчиво финансиране и да бъде разширена. В съответ-
ствие с Дългосрочната стратегия за обновяване на националния сграден фонд 
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от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., втората фаза на НПЕЕ за многофа-
милни жилищни сгради ще трябва постепенно да включи търговско финанси-
ране и същевременно да подобри насочването на субсидиите към нуждаещите 
се домакинства. Успоредно с това следва да бъде създадена отделна, еквивалент-
на национална програма, която да е насочена към еднофамилните сгради, с цел 
да се насърчи енергийната ефективност и подмяната на използваните горива в ед-
нофамилните жилищни сгради, които са от решаващо значение за намаляване 
на замърсяването на въздуха. И накрая, същест-
вува голям неизползван потенциал за ефектив-
ност при нежилищния сектор — включително 
обществени сгради, промишленост, транспорт, 
водоснабдяване и улично осветление — и прави-
телството следва да разработи програми и схе-
ми за финансиране, насочени към увеличава-
не на инвестициите в тези области. 

Въпреки напредъка през последните години 
ситуацията с енергийната бедност в България 
остава тежка. Една трета от населението е длъж-
ник на компаниите за комунални услуги, а по-
вече от половината от домакинствата с ниски 
доходи не могат да поддържат домовете си доста-
тъчно топли. Ниските нива на доходите и енер-
гийната неефективност на жилищния фонд 
водят до голям брой енергийно бедни бълга-
ри въпреки относително ниските номинални 
цени на енергията и контрола на цените на елек-
тричеството и газта. Разходите на домакинства-
та за енергия, които са малко под 10 процента, 
са сред най-високите в Европа. 

Разходите на домакинствата за енергия — мал-
ко под 10 процента — са сред най-високите 
в Европа. Прилагат се няколко мерки за защита 
на домакинствата с ниски доходи от високите 
енергийни разходи, но покритието им продъл-
жава да е недостатъчно. На уязвимите домакин-
ства се предоставя помощ за отопление с цел 
покриване на разходите им за отопление през 
зимата (в периода 1 ноември – 31 март), но 78 
процента от бедните домакинства съобщават, 
че не получават помощи за отопление. Социална 
тарифа за електроенергия се обсъжда от няколко 

ФИГУРА 6.6 Енергийна бедност: дял на домакинства  
с ниски доходи, които не могат да поддържат дома  
си достатъчно отоплен (2019 г.) 

Източник: Евростат, достъпно на 17.05.2021 г.
Забележка: домакинствата с ниски доходи са определени чрез ТРБ като домакинства 
под 60 процента от средния изравнен доход.
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ФИГУРА 6.7 Енергийна бедност: дял от домакинствата с 
просрочени сметки за комунални услуги (2019 г.)

Източник: Евростат, достъпно на 17.05.2021 г.
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години, но все още не е въведена. За бедните домакинства е също по-малко ве-
роятно да се възползват от подобрена енергийна ефективност на сградите, тъй 
като много от тях не могат да си позволят необходимите предварителни разхо-
ди или нямат възможността да получат банков заем. Тъй като българите са под 
натиск да преминат от евтини твърди горива (например дърва за огрев, въгли-
ща) към по-чисти горива за отопление, положението на по-бедните домакин-
ства може да бъде влошено допълнително, в случай че няма предвидени меха-
низми за подкрепа както по отношение на инвестиционните разходи за подмяна 
на топлоизточниците и за термомодернизация, така и по отношение на разхо-
дите за отопление. 

Напредъкът в процеса на декарбонизация ще изисква внимание към аспектите 
на политическата икономия, свързани с цените на въглеродните емисии 
и реформите за либерализация, като се започне с идентифицирането и смек-
чаването на въздействията върху бедните и уязвимите. Правителството следва 
внимателно да обмисли потенциалното изместване на работни места, най-вече във 
въгледобива, топлоелектрическите централи и свързаните с тях сектори, чрез стра-
тегическо използване на европейски фондове, постепенното прекратяване на суб-
сидиите за изкопаеми горива и пренасочването на свързаните с това фискални 
икономии. Програмите за социално подпомагане, които имат за цел да намалят 
енергийната бедност, следва да осигурят достатъчно покритие и ефективност, 
за да могат да смекчат въздействието на по-високите цени на схемата на ЕС за тър-
говия с емисии върху електроенергията, газа и парното отопление, както и въз-
действието на политиките за замяна на биомасата с чисти горива за отопление 
и готвене върху цените. Фондовете на ЕС за модернизация и за справедлив пре-
ход биха могли да подпомогнат икономическия преход на региони и общности, 
които са силно зависими от мините или от енергийно интензивната промиш-
леност. Успоредно с това обаче правителството следва да планира постепенното 
премахване на субсидиите за изкопаеми горива на национално и поднационално 
ниво и да използва свързаните с това фискални икономии, за да подкрепи засегна-
тите от енергийния преход. През 2013 г. общите субсидии след облагане с данъци 
за въглища, петрол и газ възлизат на 18,22 милиарда щатски долара, което е най-ви-
соката стойност в ЕС спрямо размера на икономиката (Coady, 2015).

Намаляване на въглеродната интензивност на транспортния сектор. През 
2019 г. транспортът беше вторият най-голям източник на емисии на парникови 
газове в България с дял от 16 процента след енергетиката (40 процента) и преди 
промишлеността и употребата на продукти (12 процента). Докато емисиите 
от енергетиката са с тенденция за намаление в периода 2005 – 2009 г., страната все 
още не е успяла да ограничи нарастването на емисиите от транспортния сектор. 
Пътният транспорт и особено транспортът на дълги разстояния, поражда осо-
бена загриженост, като се има предвид застаряващият автопарк, липсата на мул-
тимодален транспорт и неефективните логистични услуги. През 2017 г. България 
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прие Интегрирана транспортна стратегия до 2030 г., която съдържа мерки, насо-
чени към увеличаване на дела на обществения електрически транспорт, насър-
чаване на използването на електрически и хибридни превозни средства, създа-
ване на зони с ниски емисии в големите градове, въвеждане на интелигентни 
транспортни системи и стимулиране на прехода към модален транспорт. Фондът 
за възстановяване и устойчивост и следващият програмен период на политиката 
на сближаване предоставят отлични възможности за подкрепа на инвестици-
ите, но също така в страната ще са необходими институционални и фискални 
реформи с цел насърчаване на прехода към модален транспорт за сметка на част-
ния/пътния транспорт и на частните инвестиции в инфраструктура за елек-
трическа мобилност.

Превръщане на българските градове в двигатели на декарбонизацията. 
България може да използва регенерацията на градската среда и компактното 
градско развитие, за да извлече значителни възможности за декарбонизация 
и допълнителни ползи като подобрено качество на живот и опазване на култур-
ното наследство. Различните елементи на градската среда, включително плът-
ността на застрояване, земеползването и конфигурирането на уличните мрежи, 
могат да окажат влияние върху въглеродната интензивност на развитието на гра-
довете. С цел да се противопостави на продължаващия процес на субурбаниза-
ция и разрастване на градовете в България, политиките биха могли да вземат под 
внимание: (а) подобрения на системата и на практиките за устройство на тери-
торията с цел ограничаване на бъдещото разширяване на градските застро-
ени площи; (б) по-добро управление, използване и смяна на предназначението 
на съществуващи сгради във вътрешните градски части (т.е. оползотворяване 
на съществуващи празни сгради); и (в) подготовка и освобождаване на изоста-
вените имоти (често държавна собственост) за ново развитие.

Възможностите за декарбонизация на икономиката включват: 

• Използване на изискванията за съответствие, свързани с рамката за финанси-
ране на ЕС (НПВУ, Кохезионна политика, Фонд за модернизация и Фонд за спра-
ведлив преход), с цел предприемане на смели реформи за декарбонизация 
в цялата икономика и особено в енергийния, транспортния, промишления 
и жилищния сектор в съответствие с Европейския зелен пакт и постижени-
ята на правото на ЕС.

• Намаляване на преките или косвените субсидии за изкопаеми горива с цел под-
крепа на декарбонизацията чрез подходящи сигнали по отношение на цените, 
които отразяват по-добре икономическите външни въздействия от потреб-
лението на изкопаеми горива, както и отключване на фискални спестявания 
за справяне с енергийната бедност и гарантиране на справедливост при пре-
хода към декарбонизация.
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• Разширяване на стандартите и финансовите механизми за увеличаване на все 
още ниския дял на енергията от възобновяеми източници за производство 
на електроенергия, особено чрез децентрализирани варианти, както и за енер-
гийна ефективност и устойчиво отопление, и продължаване на практиката 
за използване на публично финансиране за допълване на ефективността 
на рамките, които благоприятстват частните инвестиции в сектора.

• Повишаване на финансовата устойчивост на енергийния сектор чрез нама-
ляване на загубите при производство, пренос и разпределение на електриче-
ска и топлинна енергия, включително чрез разработване на планове за устой-
чивост или превключване от съществуващите, често нестабилни системи 
за централно парно отопление. 

• Следване на целите на Вълната за обновяване на Европа чрез преработване 
на Програмата за енергийна ефективност на основата на въвеждане на тър-
говско финансиране и даване на зелена светлина за продължаване на програ-
мата за обновяване на многофамилни жилищни сгради по един финансово 
устойчив начин, като едновременно с това се създаде паралелна програма, 
насочена към еднофамилните жилищни сгради. 

• Осигуряване на изпълнението на възможностите за екологизиране на транс-
портния сектор, предвидени в Интегрираната транспортна стратегия в периода 
до 2030 г. (електрификация на обществения и на частния автопарк, въвеждане 
на зони с ниски емисии и интелигентни транспортни системи), но също и чрез 
категорично насърчаване на преминаването към модален транспорт и прио-
ритизиране на железопътния транспорт както на товари, така и на пътници.

• Включване на цели за декарбонизация в политиката за управление на градското 
развитие и инвестиране на значителни средства във възстановяване и компак-
тен градски растеж чрез подобрени практики за устройство на територията, 
преустройство на изоставените зони и използване на свободните сгради. 

• Цифрова трансформация на електропреносната мрежа, включително цифрово 
свързване със съседните страни.
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Намаляване на отпадъците и замърсяването 
чрез преминаване към кръгова икономика  
с ефективно оползотворяване на ресурсите 
Замърсяване на въздуха 

Голяма част от населението на България е изложено на нива на замърсяване 
на въздуха, надвишаващи стандартите на ЕС, особено през зимния сезон 
в градовете. Според Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) 65 процента 
от българите са изложени на нива на ФПЧ10, които надвишават стандартите на ЕС. 
Замърсяването с ФПЧ над пределните стойности за качество на въздуха според 
директивата за чист въздух за Европа (CAFE) увеличава смъртността на възраст-
ното население над 30 години с около 4 процента на годишна база. През 2018 г. 
ЕАОС изчисли, че 13 920 случая на преждевременна смърт се дължат на замърся-
ване с ФПЧ2,5 и NO2. Двадесет и осем града надвишават нормите на ЕС за качеството 
на въздуха, а смъртните случаи от свързани със замърсяването на въздуха рес-
пираторни заболявания за година наброяват около 107 000. Освен въздействието 
върху здравето и продължителността на живота замърсяването на въздуха има 
значително икономическо въздействие чрез ефекта му върху здравната система, 
намалената работоспособност и загубените работни дни в различните сектори. 
Повечето българи (59 процента) са много притеснени от лошото качество на атмос-
ферния въздух като екологичен проблем (2020 г.).135 Пандемията допълнително 
фокусира вниманието на населението върху стандартите за качество на въздуха. 

В по-голямата си част замърсяването на въздуха се дължи на системите 
за битово отопление, които разчитат на твърди горива. Около 420 000 дома-
кинства (54 процента от населението) използват термично неефективни уреди 
на твърдо гориво (печки и котли) за битово отопление. Тъй като те отговарят 
за поне 85 процента от местните емисии на ФПЧ10, замяната им с по-ефективни 
модели ще бъде от ключово значение. Докато битовото отопление е основ-
ният източник на замърсяване с прахови частици, автомобилният транспорт 
води до повишаване на нивата на NOx, които обикновено надвишават предел-
ните стойности в гъстонаселените градски райони, като подобни превишения 
се наблюдават особено в град Пловдив. Въпреки че SO2 обикновено присъства 
в големи количества в районите в близост до ТЕЦ-овете, които работят на лиг-
нитни въглища, разпространението на праховите частици на далечни разстоя-
ния представлява предизвикателство на национално ниво. 

135. Фонд за чист въздух (2020 г.). Замърсяването на въздуха и COVID-19: резултати от проучване-
то. Достъпно на адрес: https://www.cleanair- fund.org/wp-content/uploads/2020/08/Clean-Air-Fund-
YouGov-Survey-Data-June-2020.pdf
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Съдът на Европейския съюз призна България за виновна за системно неспаз-
ване на стандартите на ЕС за качество на въздуха поради превишаване на пре-
делно допустимите концентрации на прахови частици (ФПЧ10) на територия-
та на съответните агломерации. Въпреки постояните усилия на правителството 
за постигане на съответствие, които са довели до леко намаляване на емисиите 
на ФПЧ10 в някои градове (според данните от мониторинг за 2019 г.), напредъкът 
продължава да бъде бавен. Това предизвика второ дело на Съда на Европейския 
съюз срещу България в края на 2020 г. за неспазване на предишното решение, кое-
то може да доведе до налагане на значителна финансова санкция. Изпълнението 
на Националната програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух 
(НППКАВ) (2018 – 2024 г.) и на Националната програма за контрол на замърсяването 
на въздуха (НПКЗВ) (2020 – 2030 г.) цели да отговори на изискванията на законода-
телството на ЕС в областта на качеството на въздуха, но ще са необходими допъл-
нителни усилия за изпълнение и финансиране на мерките за подобряване на ка-
чеството на въздуха, особено след очакваното по-строго привеждане в съответствие 
на стандартите за качество на въздуха с насоките на Световната здравна организа-
ция като част от целта за нулево замърсяване, поставена от Европейския зелен пакт. 

Недостатъчният капацитет за планиране и изпълнение, включително 
на местно ниво, представлява основна пречка за управлението на качеството 
на въздуха. Една съгласувана регулаторна и инвестиционна рамка, интегрираща 
качеството на въздуха и допълнителните ползи за здравето в резултат на постиг-
натия напредък по отношение на декарбонизацията, изисква засилване на ли-
дерството и техническия капацитет. Ограничените възможности на общините 
да подготвят заявления за местно финансиране и да прилагат всеобхватни мерки  
може да представляват пречка за изпълнението на НППКАВ и целта за постигане  
на пълно съответствие на нивата на ФПЧ10 с пределно допустимите стойности 
според директивата CAFE до 2024 г. Ограниченият капацитет също ще е причи-
на за неоптимално използване на наличното финансиране от ЕС. При прогнозни 
капиталови разходи, необходими за подмяна на всички традиционни отопли-
телни уреди на твърдо гориво в 28-те общини в диапазона от 0,79 до 1,68 мили-
арда лева (0,40 до 0,85 милиарда евро), България се нуждае от цялостна стратегия 
за финансиране и изпълнение и от подкрепа на национално ниво, която (а) има 
за цел да увеличи максимално въздействието на средствата върху качеството 
на въздуха и (б) генерира значителни съпътстващи ползи от декарбонизацията. 

Замърсяване на водите 

Значителните екологични щети от непречистените отпадъчни води и от-
тока от селското стопанство застрашават както екосистемите, така и човеш-
кото здраве. Недостатъчният контрол върху замърсяването на водите, особено 
от дифузни източници, позволява на торове и пестициди да замърсяват повърх-
ностните и подземните водни тела.
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Замърсяването от нефункциониращи уранови мини е източник на нарастваща 
загриженост. Необходими са допълнителни усилия и финансиране, за да се га-
рантират рекултивацията и възстановяването на мините, както и мониторингът 
на вече рекултивирани обекти. Следващият цикъл планове за управление на реч-
ните басейни ще включва нова програма от мерки (включително мерките в съ-
ществуващите ПУРБ, които не са изпълнени) за възстановяване на качеството на вод- 
ните тела. Изпълнението им обаче ще изисква и значителни финансови средства.

Замърсяването на морските води представлява сериозна заплаха за край-
брежните дейности и селища. През последните две десетилетия Черно море 
се превърна в едно от най-замърсените морета в Европа. Замърсяването, което идва 
от сушата, представлява повече от 70 процента от общото замърсяване на морските 
води поради непречистени биогенни вещества, причиняващи еутрофикация със 
значително отрицателно въздействие върху секторите на синята икономика, като 
рибарство, аквакултури и развлекателен туризъм. За да се бори с еутрофикаци-
ята, България следва да ускори прилагането на Директива 91/676/ЕИО за опазване 
на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници, която пред-
вижда предотвратяване и намаляване на замърсяването на повърхностните води 
от селскостопански източници. Морските отпадъци, които са следствие главно 
на замърсяване с твърди отпадъци, представляват нарастваща заплаха за мор-
ското и крайбрежното биоразнообразие. Те са основен източник на обществена 
загриженост, причинявайки сериозни икономически щети на крайбрежните 
общности, туристическите оператори и секторите корабоплаване и риболов. 
С цел да отговори на все по-голямото предизвикателство, което представля-
ват морските отпадъци в Черно море, Националният план за действие за мор-
ските отпадъци и Морската стратегия на България изискват значителни усилия, 
за да бъдат изпълнени на практика. 

Управление на отпадъците 

Въпреки че отговаря на изискванията на ЕС за управление на отпадъците 
и нивата на генериране на битови отпадъци са под средните за ЕС, България 
все още изпитва затруднения при управлението на отпадъците.136 Усилията 
на национално ниво за създаване на необходимата законодателна и програм-
на рамка не са довели до съществено намаляване на процента на депонирани-
те отпадъци — 260 кг/година, или 64 процента, в сравнение със 116 кг/година, 

136. Според доклада за ранно предупреждение на Комисията (2018 г.) България се счита за стра-
на в риск от неспазване на целта за рециклиране на битови отпадъци от 50 процента за 2020 г. 
Достигането на целта за рециклиране на битови отпадъци е 32 процента през 2018 г. и оста-
ва значително по-ниско от средното за ЕС от 47 процента и целта от 65 процента до 2035 г. 
Депонираните количества дори са се увеличили от 2010 г. насам (69 процента) и са достигнали 
70 процента през 2016 г. в сравнение с 24 процента средно за ЕС.
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или 24 процента средно за ЕС (през 2018 г.).137 Въпреки че рециклирането на би-
тови отпадъци (включително компостирането) бележи леко увеличение, при 
стойност от 32 процента (през 2018 г.) то остава значително по-ниско от сред-
ното за ЕС от 47 процента (Евростат) и далеч от целта за 2035 г. от 65 процента. 
Подобно на другите стратегии и планове на национално ниво, изпълнение-
то на Националния план за управление на отпадъците (2014 – 2020 г.) изостава, 
както се вижда от наличието на сметища, които не отговарят на изискванията 
и следва да бъдат закрити, от това, че целите на ЕС за рециклиране и депонира-
не продължават да бъдат трудни за постигане, от предизвикателството, свърза-
но с дългосрочната финансова устойчивост на сектора, и от липсата на основни 
реформи — въпреки че е приела правната основа за справедливо изчисляване 
на таксите за събиране на отпадъци, България все още не е приложила принци-
па „замърсителят плаща“ по отношение на управлението на отпадъците.

Могат да бъдат взети под внимание различни начини за подобряване на ка-
чеството на услугите за управление на отпадъците. Един задълбочен анализ 
на общините, при които са налице ограничения по отношение на предоставя-
ните услуги за твърди отпадъци или по-високи от средните разходи за дейнос-
ти, свързани с отпадъците, би позволил адаптиране на интервенциите с цел по-
добряване на ефективността. Установяването на еднакви и прозрачни модели 
на разходите и приходите, които се основават на солидна система за отчитане, 
би спомогнало за насочване на финансовите оценки на общините за дейностите 
и инвестициите в управление на отпадъците. Задълбоченият преглед на систе-
мата за разделно събиране на отпадъци и ролята на организациите за разширена 
отговорност на производителите за събиране, оползотворяване и рециклира- 
не на отпадъците от опаковки (т.нар. Producer Responsibility Organisations, PROs) 
ще идентифицира начини за увеличаване на процента на рециклиране, включи-
телно чрез инициативи за промяна на поведението. Що се отнася до други мрежо-
ви услуги, насърчаването на споразумения за градско/междуобщинско сътрудни-
чество би подобрило както планирането, така и изпълнението чрез използване 
на синергиите, произтичащи от съвместното стратегическо планиране, инте-
грирано управление на територията и общи системи за предоставяне на услуги.

Въпреки положителния опит в рециклирането на пластмасови отпадъци 
пътят към по-ефективното оползотворяване на ресурсите и кръгова ико-
номика все още предстои да бъде извървян. Разглеждайки 10-те индикатора 
в рамката за мониторинг на кръговата икономика, кръговото (вторично) използ-
ване на материали в България е 2,5 процента през 2018 г.138 — значително по-ниско 
от средната за ЕС-28 стойност от 12,2 процента, и реално намалява през 2019 г. до 2,4 

137. http://eea.government.bg/bg/soer/2018/waste/obrazuvani-i-tretirani-bitovi-otpadatsi

138. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_cur&lang=en
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процента според данните на Евростат.139 Производителността на ресурсите (която 
показва колко ефективно икономиката използва материалните ресурси за гене-
риране на стойност) в България е 0,39 евро/кг през 2018 г. (изчислената стойност 
за 2019 г. е 0,42 евро/кг) спрямо средните за ЕС 2,30 евро/кг (2018 г.) и остава сред 
най-ниските в ЕС заедно с Естония и Румъния (Environmental Implementation 
Review, ЕК, 2019 г.). Комбинацията от ниска ресурсна ефективност и липса на кръ-
гова икономика в България може да доведе до повишен натиск върху естестве-
ните местообитания, въздействия върху общественото здраве и потенциални 
финансови задължения. По-задълбоченото разбиране на принципите на кръго-
вата икономика би позволило да се очертаят ограниченията и пречките по пътя 
към повишаване на ефективността на ресурсите и да се разработи пакет от ори-
ентирани към кръговата икономика политики и мерки, с помощта на който 
България би могла да надгради положителния си опит в областта на рецикли-
ране на пластмасови отпадъци и отпадъци от опаковки.

Основните възможности за намаляване на отпадъците и на замърсяването 
са следните:

• Ускоряване на обновяването на сградния фонд с фокус върху старите много-
фамилни жилищни сгради и еднофамилни къщи с цел не само да се реали-
зират икономии на енергия и да се намалят емисиите на парникови газове, 
но и да се редуцира основният двигател на замърсяването на въздуха. Средствата, 
предоставени в рамките на МВУ на ЕС и Кохезионния фонд в подкрепа на ини-
циативата „Вълна за възстановяване на Европа“, представляват възможност, 
която се отваря веднъж на поколение, за стимулиране на инвестиции с ясни 
възможности за създаване на работни места и потенциал за растеж, включи-
телно на периферните пазари на труда.

• Укрепване на изпълнението на регулациите за качество на въздуха с фокус 
върху обществения капацитет особено на местно ниво и с акцент върху мони-
торинга и правоприлагането. Координацията между централната и местната 
власт в допълнение към кампаниите за ангажиране на гражданите ще бъде 
от ключово значение за преодоляване на институционалните и икономиче-
ските ограничения за постигане на съответствие.

• Намаляване на количеството депонирани отпадъци и насърчаване на рас-
тежа на сектора за рециклиране въз основа на положителния опит в реци-
клирането на пластмаса. Големият процент на необработени депонирани 
отпадъци в България предлага много възможности за създаване на работни 
места, както и потенциал за местните индустрии да се насочат към по-кръ-
гови бизнес модели и промишлени процеси.

139. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_cur&lang=en
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• Адресиране на лошото качество на водите в страната чрез бързо изпълнение 
на Програмите от мерки в новите планове за управление на речните басейни, 
насочени към третиране на проблема с непречистените отпадъчни води 
и селскостопанския отток.

• Отделяне на достатъчно финансови и човешки ресурси за бързото изпълне-
ние на Националния план за действие за морските отпадъци с цел оползотво-
ряване на икономическия потенциал на морските и крайбрежните активи 
на Черно море особено за местните общности. 

Оползотворяване на природните активи  
и адаптация към изменението на климата 

Богатият природен капитал на България е под заплаха. България е сред стра-
ните с най-богато биологично разнообразие в Европа — 38,6 процента от тери-
торията ѝ е покрита с гори, а 26 процента от описаните за Европа видове се сре-
щат в страната, което представлява повече от 2 процента от видовете в света. 
Основните заплахи за биоразнообразието в България обаче продължават да бъдат 
загубата на местообитания в резултат на градското и инфраструктурното разви-
тие, неустойчиви практики в селското стопанство и неустойчива експлоатация 
на стопански значимите биологични видове. България е определила защитени 
зони според директивите на ЕС, свързани с НАТУРА 2000 и е разработила съответ-
ното национално законодателство, но въздействието му е ограничено поради 
лошото правоприлагане на разпоредбите, свързани с консервацията и опазването 
на околната среда, неефективното управление на защитените зони и недостатъч-
ното финансиране (или неефективното изразходване на наличните финансови 
средства). Към декември 2020 г. плановете за управление по НАТУРА 2000 все още 
не са завършени, а целите за опазване на критични местообитания не са опре-
делени, което доведе до предупреждение от страна на ЕК за започване на нова 
процедура за нарушение.

България може да използва значителната икономическа стойност на своите 
сини икономически активи само ако ги пази в достатъчна степен. Голяма 
част от българската икономика в крайбрежните зони продължава да разчита 
на традиционните сектори, като плажен туризъм, рибарство, морски транс-
порт и добив на полезни изкопаеми. Взети заедно, морските сектори генерират 
приблизително 995 милиона евро брутна добавена стойност (БДС) през 2018 г., 
което е приблизително 2 процента от националната БДС на всички икономи-
чески сектори и представлява 3,4 процента от всички работни места, което 
поставя България над средните стойности за ЕС и преди Италия и Франция. 
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Като се има предвид относително по-малката крайбрежна и морска територия 
на България, тези резултати илюстрират стратегическото значение на нейната 
морска икономика.

Потенциалът на синята икономика на България обаче е ограничен от фраг-
ментираната рамка на политиките и управлението на крайбрежните и мор-
ските природни ресурси. Липсата на последователност при секторните регу-
лации, които покриват различни пазари, води до неустойчива експлоатация 
на морските природни ресурси и до свободно замърсяване на морето. Една по-хо-
листична рамка на политиките би позволила взаимодействие и синергично раз-
витие на секторите на синята икономика и би отключила достъпа до европей-
ски средства в периода до 2027 г. 

Подобряването на производителността на селското стопанство в България 
изисква преосмисляне на структурата и политиките. Намаляването на при-
носа на първичния сектор към БВП (средно 3,2 процента в периода 2018 – 2020 г., 
ИСР, 2021 г.) и заетостта (средно 6,6 процента в периода 2018 – 2019 г., ИСР, 2021 г.) 
е ясен признак, че секторът преминава през процес на структурна трансформа-
ция. Този процес обаче може да се ускори, в случай че селскостопанската поли-
тика е в подкрепа на структурните промени, необходими за доброто предста-
вяне на сектора. Въпреки че има подобрения по отношение на средния размер 
на земеделските стопанства в страната, обезлюдяването на селските райони, 
ниската производителност на труда и високата средна възраст на земеделските 
производители ограничават потенциала за растеж на сектора. Добавената стой-
ност в сектора също е ограничена, което допълнително задушава растежа, като 
пречи на интеграцията на селското стопанство с останалата част от икономи-
ката както нагоре, така и надолу по веригата. Подобренията в добавената стой-
ност на работник ще изискват промени в състава на селскостопанското произ-
водство — диверсификация и преминаване от суровини към селскостопански 
опции с по-висока стойност, както и критично важни инвестиции в човешки 
капитал и обучение в селските райони. Подобренията в натрупването на капитал 
и иновациите също са от решаващо значение за ускоряване на процеса на тран-
сформация от първично селско стопанство към интегриран агрохранителен 
сектор, който стимулира икономическите дейности в селските райони и допри-
нася за създаването на работни места.

Преходът към по-устойчиво селско стопанство изисква съгласувани уси-
лия, промяна на приоритетите и по-добро насочване на интервенциите. 
Като се има предвид, че голяма част от територията на България е част от мре-
жата НАТУРА 2000 (над 34 процента), близо 20 процента от които са земедел-
ски земи (което е двойно повече от средното за ЕС) и над 50 процента са гори, 
устойчивото усилване на производството е единствената възможност за подо-
бряване на производителността на сектора. Включването на биоразнообразието 
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в продуктивния ландшафт, включително насърчаването на неговото агробио- 
разнообразие, е нещо, което България може да постигне. Диверсификация 
на производствената база от преобладаващо производство на зърнени и техни-
чески култури към култури с висока стойност (например плодове и зеленчуци), 
възприемане на практики за устойчиво управление, включително увеличаване 
на площите за биологично земеделие (понастоящем 2,7 процента от земедел-
ските земи), са стъпки в правилната посока. Концентрацията на производството, 
която се наблюдава в момента, доведе до изтощаване на почвите и до замър-
сяване на водните тела с биогенни вещества от почвата (прекомерно влагане 
на нитрати и фосфати). Въпреки че близо една трета от директните плащания 
(най-големият портфейл за подкрепа на селското стопанство) са изразходвани 
за екологизиране, действителното въздействие върху околната среда на тази 
мярка за подпомагане е трудно различима. Настоящата цел относно физиче-
ската площ, обект на агроекологични и климатични мерки в България (3 про-
цента), е една от най-ниските в ЕС и е значително под средните за ЕС 18 процента. 
Насочването на подкрепата към практики, които адресират качеството на поч-
вите, ефективното използване на водите, разнообразието, ще бъде от значение 
за успешния зелен преход на селското стопанство. 

Ефективното екологизиране и устойчивостта на климатични въздействия 
на българското селско стопанство изискват познания. Адаптивният капа-
цитет на производителите се определя от техните познания относно ефек-
тивното смекчаване на неблагоприятните условия. Предвидените стимули 
за развитие и трансфер на знания обаче не се оползотворяват. На макрониво 
малка част от ресурсите по Програмата за развитие на селските райони се раз-
пределят (и усвояват) за придобиване на знания. България не е създала опера-
тивна група в рамките на Европейската платформа за иновации (EПИ), която 
да се занимава с конкретни и практически решения за насърчаване на знанието 
и иновациите в сектора. Системата за знания и иновации е фрагментирана, 
а между различните субекти липсва координация, което ограничава ефек-
тивността на трансфера на знания. На микрониво едва 9 процента от селските 
стопани са преминали някакво обучение (Евростат). Управлението на селско-
стопанския риск (например чрез селскостопански застраховки) не е широко 
разпространено, което увеличава уязвимостта на производителите при сътре-
сения. С цел в страната да бъде постигнато едно устойчиво и екологосъоб- 
разно селско стопанство, следва да се отдели значително внимание на съз-
даването и трансфера на знания, като се предоставят ясни насоки относно 
прилагането на екологосъобразни подходи и стратегии за адаптация, както 
и на подходи за смекчаване на въздействието на климата (като се има пред-
вид, че близо 50 процента от възобновяемата енергия в България се получава 
от селското и горското стопанство). 
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Водният сектор на България е изправен пред продължаващи и значителни 
предизвикателства, като се започне с недостига на финансиране, който над-
хвърля финансовия капацитет. Капиталовите инвестиции в сектора са под нивото, 
необходимо за поддържане на съществуващата инфраструктура. Безвъзмездните 
средства от ЕС са основният източник на финансиране и са насочени предимно 
към изграждане и рехабилитация на водоснабдителните и канализационните 
мрежи, както и на пречиствателните станции за отпадъчни води с цел те да бъ-
дат приведени в съответствие със законодателството на ЕС в областта на водите.

Въпреки че като цяло България не се счита за страна с високи нива на во-
ден стрес, наличните води са неравномерно разпределени по територията. 
Индексът за експлоатация на водите на Европейската агенция по околна среда 
показва, че от 1990 г. насам страната не е изправена пред никакъв натиск върху 
водните екосистеми поради относително големите ресурси от сладки води както 
в абсолютна стойност, така и на глава от населението (МОСВ и ЕАОС, 2016 г.). Въпреки 
това някои региони регистрират постоянен сезонен недостиг на вода, който огра-
ничава водовземането и създава значителни пречки при доставянето на питейна 
вода на битовите потребители, както и за селскостопански и промишлени цели. 

Услугите за водоснабдяване и канализация са изправени пред предизви-
кателства, свързани с достъпа и устойчивостта. През 2018 г. 61 процента (531 
милиона м3) от общото количество доставена вода (873 милиона м3) се губят 
както поради реални, така и заради привидни загуби — последните поради неза-
конно свързване и неотчетени количества. На практика за всеки литър вода, 
който се изпомпва във водоразпределителната система, често повече от поло-
вината се „губи“, преди да достигне до клиента. В същото време около 100 000 
българи са имали режим на водата през последните 10 години. Данните на НСИ 
за 2019 г. показват, че макар и 99,4 процента от населението да са свързани към 
централното водоснабдяване, към момента едва 76,4 процента са свързани към 
мрежата за отпадъчни води, а 64,6 процента имат достъп до пречиствателна 
станция за отпадъчни води — това води до заустване на значителни количе-
ства непречистени води, което допринася за силно влошеното състояние както 
на вътрешните води, така и на морските екосистеми. България е сред страните 
от ЕС с най-нисък дял на събрани и пречистени отпадъчни води, особено в насе-
лените места с по-малко от 2000 жители, и по-конкретно там, където живеят 
бедните и уязвимите, включително маргинализираните ромски общности. 
До края на 2018 г. България е регистрирала 171 от общо 267 агломерации, в които 
Директивата за градските отпадъчни води трябваше да бъде приложена в разрез 
с Директивата относно канализационните мрежи. Почти всички агломерации, 
в които е регистрирано несъответствие (165), са с население под 10 000 жители.140 

140. Европейските средства основно са насочени към агломерации с повече от 10 000 жители 
с изключение на малък брой населени места, които са планирани за финансиране по проект 
в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.
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Разходите, които са необходими, за да могат системите за събиране на отпа-
дъчни води и пречиствателните станции за отпадъчни води в тези агломерации 
да постигнат съответствие, се изчисляват на приблизително 3 милиарда евро. 

Традиционното пренебрегване на сектора за напояване наскоро отчете обрат- 
на тенденция в няколко направления. Компанията „Напоителни системи“ 
ЕАД — публичната институция, която поддържа и управлява държавната хидро-
мелиоративна/напоителна система, — наскоро беше модернизирана. Ключови 
стратегически документи като стратегията за управление и развитие на хидро-
мелиорациите, цялостната базова оценка на хидромелиоративната/напоителната 
система и предложенията за рамка за програмиране и приоритизация на финан-
сирането също са завършени. Реформата в сектора обаче едва сега започва, 
и то частично. Понастоящем се използват само 8 процента от съществуващата 
инфраструктура и съоръжения за напояване; останалата част е в неизправно със-
тояние или е унищожена, което води до големи загуби на вода и високи цени. 
В допълнение към финансирането, част от което се очаква от Националния 
план за възстановяване и устойчивост, възстановяването на сектора ще изисква 
подновяване на техническия капацитет и политическа ангажираност. 

Възможности за оползотворяване на природните активи и за адаптация към  
изменението на климата: 

• Финализиране на плановете за управление на НАТУРА 2000 и отделяне на дос-
татъчно ресурси за изпълнението им, особено по отношение на правоприла-
гането, за да се използва потенциалът им за стимулиране на туристическия 
сектор и да се извлекат ползите от екосистемните услуги, които се предоста-
вят, както и да се избегне негативното отражение върху репутацията и финан-
совите разходи, свързани с процедурите за нарушение. 

• Подобряване на съгласуваността на политиките и намаляване на регулатор-
ната фрагментация, за да се развие синята икономика на страната чрез създа-
ване на механизми за координация между централното и местното управле-
ние и между различните местни институции, които се основават на единна 
визия и стратегия за развитие на сектора. 

• Комбиниране на въвеждането на по-голяма степен на устойчивост в сел-
скостопанския сектор с диверсификацията на производствената база, пре-
минаване от производство на зърнени и технически култури към култури 
с висока стойност и увеличаване на дела на земеделската земя за биологично 
земеделие, като същевременно се направи преценка на разходите и ползите 
от инвестициите за обновяване на инфраструктурата за напояване и се взе-
мат предвид съпътстващите ползи от икономическите възможности за сел-
ските общности. 



1356 ЕКОЛОГИЗИРАНЕ НА МОДЕЛА ЗА РАСТЕЖ...БЪЛГАРИЯ СИСТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА СТРАНАТА

• Разработване на инвестиционна програма, която да гарантира водната сигур-
ност (както по отношение на количеството, така и по отношение на качест-
вото), като се заемат категорични позиции относно справедливостта, базирана 
на регионален и социален признак, насочени към преодоляване на постоян-
ния недостиг на вода за домакинствата от маргиналните общности и пери-
ферните райони. 

• Използване на различни възможности за запълване на недостига във финан-
сирането в сектора на водоснабдяването и канализацията и разширяване 
на достъпа до тях, включително чрез преразглеждане на тарифите за възста-
новяване на разходите, намаляване на дела на водата, която не се заплаща, 
чрез използване на европейско финансиране за катализиране на частните 
инвестиции в сектора.

Устойчивост на природни бедствия  
и климатичен стрес 

България е изложена на значителен риск 
от природни бедствия. В периода между 2000 
и 2020 г. загубите от бедствия възлизат на 2,23 
милиарда щатски долара.141 Горските пожари, 
наводненията и бурите са най-често случва-
щите се бедствия142, докато наводненията, бу-
рите и свлачищата са най-скъпоструващите. 
Значителна заплаха представляват горските по-
жари, наводненията, свлачищата, бурите и екс-
тремните горещини, а изменението на клима-
та вероятно ще увеличи честотата и тежестта 
на бедствията, свързани с метеорологичните ус-
ловия в България. Освен това страната е изпра-
вена пред риск от потенциално катастрофични 
земетресения, например поради факта, че 20 про-
цента от жителите на София и Пловдив живе-
ят във високорискови многофамилни сгради.143 

141. Оригиналните данни са в български лева за 2019 г. Обменният курс, който е използван,  
е 1 щ.д. = 1,636 лева от 30 октомври 2020 г. Данните включват информация единствено за големи 
природни бедствия и техногенни аварии, а не за по-малки инциденти.

142. Данните за щетите от горските пожари не са леснодостъпни.

143. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34439

ФИГУРА 6.8 Брой на бедствията  
за периода 2000 – 2020 г.

Източник: Министерство на вътрешните работи, 2021 г., Събиране на исторически 
данни за щети и загуби, техническо приложение, изготвено от Световната банка  
по проекта „Ускоряване на устойчивостта на риска от бедствия“.

Горски пожари
Наводнения
Бури
Движения 
на маси (сухи)
Други
Екстремни 
зимни условия 

2431, 35%

1713, 25%

1487, 21%
947, 14%

190, 3%
183, 3%
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Заедно с продължаващото реформиране на управлението на риска от бедствия 
следва да се адресират и конкретни приоритети и пропуски, за да се подоб- 
ри устойчивостта на бедствия и климатични въздействия. Правната и страте-
гическа рамка на България покрива адекватно различните етапи на превенция, 
готовност, реакция и възстановяване. В основата на системата е Законът за защи-
та при бедствия (ЗЗБ), който очертава подробно ключовите елементи, отговор-
ности и договорености за управление на риска от бедствия (УРБ). Националната 
стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ) 2018 – 2030, приета през ап-
рил 2018 г. от Министерски съвет, предоставя общата визия и принципи, очаква-
ните резултати и стратегическите цели, както и мерките по приоритетни области. 
Оперативните цели за УРБ са очертани в Националната програма за намаляване 
на риска от бедствия (НПНРРБ) 2021 – 2025 г., одо-
брена през ноември 2020 г. Необходимо е обаче 
по-научнообосновано разбиране на природни-
те и климатичните опасности, както и разбира-
не на потенциално допълващо се и/или каскад-
но взаимодействие между множество опасности, 
за да се вземат информирани решения относно 
инвестициите и приоритетите. С подкрепата 
на Световната банка правителството на България 
разработва профил на страната за риска от множес- 
тво заплахи, подобрява системата си за събиране 
на данни и повишава капацитета за моделиране.

За да се осъществи стратегическото преми-
наване към подход за предварителна оценка 
на УРБ, има нужда от значителни инвести-
ции. Значителното финансиране за устойчи-
вост и УРБ в многогодишната финансова рамка 
на ЕС за периода 2021 – 2027 г. ще бъде налично 
чрез Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР) и Кохезионните фондове. С подкрепата 
на Световната банка планираният Национален 
план за управление на риска от бедствия би мо-
гъл да улесни мобилизирането на европейско финансиране за УРБ, комбинирай-
ки го с вътрешни и други външни източници на финансиране, за да се изпъл-
ни една цялостна програма за УРБ. За да оползотвори напълно тази възможност, 
страната би могла да се възползва от по-доброто познаване на начина, по кой-
то се разпределя и използва в момента финансирането за УРБ, засилената коор-
динация/надзор на различните национални и подкрепяни от ЕС източници 
на финансиране и увеличения капацитет, особено на ниво местна админи-
страция, за използване на предварителните и последващите източници на фи-
нансиране при бедствие. 

ФИГУРА 6.9 Загуби поради бедствия (2000 – 2020 г.)

Източник: Министерство на вътрешните работи, 2021 г., Събиране на исторически 
данни за щети и загуби, техническо приложение, изготвено от Световната банка  
по проекта „Ускоряване на устойчивостта на риска от бедствия.
Забележка: Обменният курс, който е използван, е 1 щ.д. = 1,636 лева  
от 30 октомври 2020 г. Данните включват информация за пожари,  
но не и за автомобилни катастрофи, инциденти и замърсяване. Щетите  
от бедствия не включват загубите, свързани с пандемията от COVID-19. 
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Повишаването на готовността за бърза реакция и възстановяване при бед-
ствия може да бъде постигнато бързо. Под ръководството на Министерство 
на вътрешните работи оперативната и институционалната координация и по-спе-
циално споделянето на данни за предупреждение и реагиране може да бъде 
подобрено. С цел по-ефективни системи за ранно предупреждение за множес- 
тво опасности мрежите за мониторинг следва да бъдат разширени, да се постави 
началото на базирано на въздействието прогнозиране и да се повиши стабил-
ността на разпространението на информация, комуникации и предупрежде-
ния. Готовността на критичните елементи за реакция при извънредни ситуации, 
планирането на възстановяване, което интегрира принципите за „изграждане 
наново и по-добре“, и обществената осведоменост могат да бъдат подобрени дори 
с ограничени инвестиции и могат да се основават на различни обучения, ръко-
водени от Министерство на вътрешните работи.

Необходим е стратегически подход към финансовото УРБ, за да се намали 
потенциалният фискален риск от сътресения при бедствие. Цялостната 
оценка на финансирането на риска от бедствия следва да предоставя информа-
ция за разработването на устойчива стратегия за финансиране на управлението 
на риска от бедствия, която може да доведе до коригиране и/или въвеждане 
на нови инструменти както на държавно ниво, така и за подкрепа на финансо-
вата устойчивост на домакинствата и бизнеса, например чрез по-силен пазар 
за застраховане при природни бедствия.

Възможностите за укрепване на устойчивостта към природни бедствия 
и климатични сътресения са следните: 

• Разработване на солидна доказателствена база, която да позволява вземането 
на точни решения чрез финализиране на мултирисковия профил на стра-
ната и подробни оценки на приоритетните видове риск с цел идентифици-
ране на спешни и критични инвестиции за намаляване на риска в целия диа-
пазон от потенциални сътресения, засягащи страната.

• Укрепване на готовността при бедствия, като се започне с подобряване 
на информацията за рисковете и на капацитета за реагиране, който е нали-
чен в момента за разработващите политики и за участниците в управле-
нието на риска от бедствия и заинтересованите страни, чрез инвестиции 
в модерни и консолидирани системи за ранно предупреждение за множес- 
тво опасности. 

• Преработване на съществуващата рамка от политики и механизми за право-
прилагане, за да се отчете адекватно нивото на катастрофичния сеизмичен 
риск в страната както за обществени, така и за частни сгради и инфраструктура.
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• Превръщане на краткосрочната необходимост от изпълнение на условията 
на ЕК за достъп до европейски ресурси чрез изготвянето на инвестиционни 
планове в приоритетни действия за устойчивост, например подобряване 
на критичната инфраструктура за реагиране, започвайки с инвестиции, 
които са печеливши при всички обстоятелства (за гражданска защита, учи-
лища и болници).

• Повишаване на капацитета на страната за бърза реакция при катастрофични 
събития чрез разработване на стратегия за рисково финансиране, основана 
на множество възможности за достъп, включително чрез (а) държавни инстру-
менти като катастрофични рискови облигации и (б) средства за финанси-
ране на рискове от бедствия за домакинствата и бизнеса като застрахователни 
инструменти.



7 ПРИОРИТИЗИРАНЕ  
ЗА БЪРЗ, 
ПРИОБЩАВАЩ  
И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ
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Приоритетните области остават до голяма степен същите като тези, определени 
през 2015 г., с подновен фокус върху институциите като основа на всички три ком-
понента на растежа. Както вече беше споменато, в някои области се наблюдава 
напредък по отношение на приоритетите, определени в предишния САС, но той 
не е достатъчен за преодоляване на идентифицираните пречки. По-конкретно, 
най-голям напредък е регистриран в приоритетната област на първоначалния 
САС — макроикономическата стабилност, където два от четирите идентифи-
цирани приоритета — укрепване на доверието в банковия сектор и ефектив-
ността на банковия надзор и укрепване на фискалната позиция в средносрочен 
план — са изпълнени. Първият приоритет беше постигнат под формата на изри-
чен ангажимент на Българската народна банка (БНБ), а вторият беше подкре-
пен от цикличния подем на икономиката и рестриктивната фискална поли-
тика. Другите два приоритета в тази област — за подобряване на управлението 
на бюджетните разходи и за укрепване на финансовите резултати на държав-
ните предприятия — остават валидни и тепърва ще бъдат адресирани, макар 
и правителството да предприе стъпки за подобряване на управлението на дър-
жавни предприятия (като друг ангажимент във връзка с Валутнокурсовия меха- 
низъм II) чрез приемането на нов закон за държавните предприятия и създаването  
на Агенцията за публичните предприятия, която отговаря за надзора на сектора. 
В няколко други приоритетни области, определени през 2015 г. — регулиране 
и иновации, система за социална защита, здравеопазване и дългосрочни грижи, 
пенсии — напредък има само по един приоритет (от 3, 4 или 5 приоритета) във 
всяка област. По-специално правителството създаде звено за добро управление 
и то започна да функционира, въпреки че практиката за ОВ би могла да бъде разши-
рена и подобрена допълнително. Освен това в началото на 2021 г. започна да функ-
ционира нова Държавна агенция за научни изследвания и иновации (както беше 
препоръчано в САС от 2015 г.), но все още е твърде рано да се оцени нейната работа. 
По отношение на мрежите за социална сигурност правителството създаде голям 
брой съвместни служби на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално под-
помагане по места, но тяхната ефективност при успешното управление на слу-
чаите тепърва ще се оценява. Социалните услуги в общността бяха подкрепени 
с увеличени месечни помощи за родителите на деца с увреждания и разширена 
програма за социални асистенти на хора с увреждания. В областта на пенсиите 
социалноосигурителните вноски наистина бяха увеличени общо с 2 процентни 
пункта за периода 2017 – 2018 г. В първоначалните приоритетни области, свързани 
с уменията, инфраструктурата, мобилността и икономическото включване, соци-
алната стабилност и околната среда, обаче няма напредък по отношение на иден-
тифицираните приоритети. Като цяло от общо 37 приоритета тези, при които 
се вижда ясен напредък и могат да се считат за изпълнени, са ограничени до 7.

В резултат на това много от приоритетните области и фактори, които бяха счи-
тани за критично важни за програмата за развитие през 2015 г., продължават 
да бъдат валидни със същата сила. Появиха се обаче допълнителни области, 



1417 ПРИОРИТИЗАЦИЯ ЗА РАСТЕЖ БЪЛГАРИЯ СИСТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА СТРАНАТА

отразяващи развитието след изготвянето на последния САС и променящия се кон- 
текст. Приоритизирането беше направено посредством идентифициране на облас- 
тите, които са от решаващо значение за постигане на напредък по трите изме-
рения на растежа, а чрез допълнителни критерии бяха приоритизирани онези 
области, които подпомагат приобщаването и демонстрират взаимно допълване.

Възприетият подход за приоритизация беше следният: първо, членовете на по-ши-
рокия екип представиха дълъг списък от предложения за реформи на базата на тех-
ните актуални познания и поглед върху всеки сектор и приоритетна област. Тези 
реформи бяха допълнително приоритизирани във връзка с времето, необходимо 
за тяхното извършване — краткосрочни (до 2 години), средносрочни (2 – 5 години) 
и дългосрочни (5+ години). Второ, въз основа на този дълъг списък членовете 
на основния екип определиха 11 основни приоритета, които според тях биха били 
от решаващо значение за преодоляване на предизвикателствата пред развитието 
на страната. Следва да се отбележи, че този списък от 11 приоритета е съставен 
по междусекторен начин с цел да се уловят взаимовръзките и синергията между 
различните приоритетни области. По този начин актуализацията на САС възпри-
ема по-фокусиран подход към приоритизирането, като се отдалечава от широките 
приоритетни области, според които в оригиналния САС бяха определени 36 прио-
ритета, и върви към по-съкратен списък от 11 точки от конкретни действия, който 
е артикулиран диахронично и като се отчитат взаимовръзките между секторите. 

В настоящата актуализация на системния анализ основните промени по отно-
шение на приоритетите са следните:

• Мерките за насърчаване на екологична устойчивост са определени като ключови прио-
ритети в подкрепа на обособен път за постигане на напредък. Въпреки че пре-
дишният САС до известна степен разглеждаше екологичната устойчивост, 
настоящата актуализация повишава значението на ролята, която тя играе, въз 
основа на по-стабилен анализ и подчертаване на съответните интервенции, 
както и в съответствие с по-голямата значимост на тази област в национал-
ните и международните ангажименти. Повишената амбиция на политиките 
във връзка с Европейския зелен пакт ще изисква нов фокус върху превръща-
нето на подробните стратегии и законодателство в целенасочени действия 
и резултати. Тъй като политиките в подкрепа на екологичната устойчивост 
обхващат множество области, включително фискална политика, социална 
защита и предоставяне на общински услуги, възможностите за засилване 
на зеления преход също са идентифицирани по междусекторен начин.

• Повишаването на производителността се определя като критично важен път за укрепване 
на растежа наред с повишаването на уменията и пригодността за заетост. Това е свър-
зано с реорганизацията на приоритетните области за реформи и с по-голямото 
и транформиращо значение, което се отдава на цифровизацията и иновациите.
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• Отделено е по-голямо внимание на цифровизацията, която има потенциал както 
да промени естеството на работата и бизнеса, така и да измести фундамен-
тално предоставянето на услуги във всички сектори.

Бяха избрани общо единадесет приоритетни области. Работата по идентифи-
цираните приоритети (таблица 7.1) ще допринесе за преодоляване на основните 
ограничения по отношение на развитието чрез повишаване на производител-
ността, подобряване на уменията и пригодността за заетост, по-голяма ефектив-
ност и адекватност на публичните разходи за подобряване на предоставянето 
на услуги, укрепване на екологичната устойчивост на икономическия модел, 
както и преодоляване на институционалните слабости и подобряване на правната 
рамка за добро управление. Приоритетните области, които бяха идентифици-
рани по-рано (World Bank, 2015), и днес са все още актуални, но са прегрупирани, 
както и разширени по отношение на устойчивостта. В допълнение към приори-
тетните области за трансформация, формулирани в таблица 1, в Приложение 
5 е направена разбивка на всички възможности, идентифицирани в доклада, 
според времевия хоризонт за осъществяване на реформата, като възможностите 
с трансформационен потенциал са подчертани с удебелен шрифт.

TАБЛИЦА 7.1 Обобщение на приоритетите за реформи 

1. Преодоляване на институционалните слабости за постигане на добро управление

Укрепване на регулаторните механизми за качество 
и отчетност
В средно- до дългосрочен план: 
повишаване на прозрачността, отчетността 
и предсказуемостта на регулаторната среда 
и на правителството, включително чрез по-широко прилагане 
на оценки на въздействието.

Повишаване на ефективността и ефикасността на публичните институции
В краткосрочен план: 
подобряване на рамката за набиране и заплащане на служителите в държавния 
сектор, както и на управлението на публичните инвестиции. 
В средно- до дългосрочен план: 
 модернизиране на публичната администрация и възприемане на цифрови 
административни услуги; въвеждане на системи за мониторинг и оценка; 
систематично свързване на финансирането и изпълнението.

2. Повишаване на производителността, уменията и пригодността за работа за всички

Преодоляване на пречките пред производителността
В краткосрочен план:
укрепване на регулаторната бизнес среда; осигуряване 
на достъп до финансиране. 
В средно- до дългосрочен план:
засилване на научноизследователската и развойна 
дейност и иновациите и подпомагане внедряването 
на технологичните достижения в малките и средните 
предприятия; подобряване на инфраструктурната 
свързаност (включително цифрова) и на логистичния 
капацитет; укрепване на фискалната политика 
и управлението на държавните предприятия 
за постигане на растеж. 

Подобряване на уменията
В краткосрочен план:
разширяване на покритието на програмите 
за ранно детско развитие; намаляване на ранното 
отпадане от училище. 
В средно- до дългосрочен план:
укрепване на професионалното развитие 
на учителите; привеждане на учебните програми 
в съответствие с търсенето на умения. 

Повишаване на пригодността 
за работна заетост и мобилността 
В средно- до дългосрочен план:
укрепване 
на програмите за преквалификация 
и за повишаване на квалификацията 
с акцент върху цифровите умения; 
разработване на специализирани 
и интегрирани услуги за подкрепа 
на заетостта при уязвимите групи; 
подкрепа за вътрешните мигранти 
и за завръщащите се емигранти.
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3. Подобряване на ефективността, ефикасността и адекватността на публичните разходи за по-добро предоставяне на услуги

Засилване на преразпределението през бюджета
В краткосрочен план:
повишаване на адекватността и обхвата на насочените 
към преодоляване на бедността програми за социално 
подпомагане, включително автоматично индексиране 
на помощите. 
В средно- до дългосрочен план:
структуриране на помощите така, че да насърчават 
преминаване към заетост. 

Управление на демографските промени 
и подкрепа за здравословен живот
В краткосрочен план: 
повишаване на ефективността на разходите 
за здравеопазване; адекватни защитни 
механизми за подпомагане на бедните сред 
хората в нареднала възраст. 
В средно- до дългосрочен план: 
укрепване на първичната и превантивната 
помощ; разширяване на системите 
за дългосрочни грижи, които позволяват 
поддържане на активността и здравословното 
състояние при възрастните; устойчиви пенсионни 
системи. 

Насърчаване на приобщаващо 
и устойчиво регионално развитие
В краткосрочен план: 
укрепване на жилищната политика 
и капацитета за предоставяне 
на общински услуги. 
В средно- до дългосрочен план:
калибриране на планирането 
на градската среда към динамиката 
на населението.

4. Повишаване на устойчивостта на модела на растеж

Изместване на траекторията на декарбонизацията
В средно- до дългосрочен план:
намаляване на въглеродната интензивност чрез 
осигуряване на възможност за инвестиции 
от частния сектор и за градско развитие с ниски 
въглеродни емисии, като същевременно се гарантира 
справедливостта на енергийния преход. 

Намаляване на отпадъците и замърсяването
В краткосрочен план:
подобряване на институционалната координация 
и на капацитета за прилагане на закондателството, 
особено на местно ниво, така че регулаторната 
рамка да постигне очакваните резултати.

Оползотворяване на природните 
активи и адаптиране към 
изменението на климата
В средно- до дългосрочен план:
подобряване на рамката 
за защита на природния капитал, 
за да се оползотворят 
екосистемните услуги, предоставяни 
от биоразнообразието и морските 
и крайбрежните активи, както 
и засилване на готовността 
за справяне с рисковете, породени 
от климата и природните бедствия.

Преодоляване на институционалните слабости за постигане на добро управление

Институционалните слабости предполагат, че стабилната законодателна основа 
на страната и формулирането на национални планове не са се превърнали в пра-
воприлагане и изпълнение, съизмерими с амбициите. Тези пречки потискат 
производителността и намаляват ефективността на предоставянето на общест-
вени услуги. Освен това институционалните слабости подкопават обществе-
ното доверие в държавата и застрашават социалното сближаване и политиче-
ската стабилност.

Устойчивите реформи, които могат да имат каталитично въздействие, 
включват следното:

Укрепване на регулаторните механизми за качество и отчетност: честите промени 
в законодателството и слабостите при правоприлагането водят до несигурност 
и ограничават прозрачността. Това може да бъде разрешено чрез възприемането 
на съвременни подходи за регулиране като принципа „one-in, one-out“, укреп-
ване на практиката на прилагане на ОВ и подобряване на процеса на обществени 
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консултации. Повишаването на прозрачността и отчетността на държавните 
органи и на институциите, предоставящи услуги на фирмите и гражданите, 
може да бъде усъвършенствано чрез използването на съществуващите портали 
за отворени данни и платформи за електронно управление, както и на инстру-
менти за проактивно ангажиране на гражданите. 

Повишаване на ефективността и ефикасността на публичните институции. Тъй като сла-
бостите в рамката за набиране на персонал, повишение и заплащане на работещите 
в публичния сектор пречат на администрацията да привлича и задържа таланти, 
особено за позициите, за които се изисква висока квалификация, усилията в тази 
посока следва да бъдат приоритет в краткосрочен план. Стъпките, насочени към 
усъвършенстване на управлението на публичните инвестиции (включително 
чрез подобряване на прединвестиционната фаза и въвеждане на информационна 
система за систематично проследяване на капиталовите инвестиции) биха били 
от ключово значение за получаването на висока стойност от значителните евро-
пейски средства, които се очакват в рамките на Механизма за възстановяване 
и устойчивост и от Многогодишната финансова рамка (2021 – 2027 г.). По същия 
начин мониторингът и оценяването на правителствените програми за проактивна 
оценка на изпълнението на програмите може да се използва както за подобряване 
на проектирането на програмите, така и за по-широко разпространение на програ-
мите с най-голямо въздействие, както е обсъдено в доклада по отношение на АППТ 
и програмите за подкрепа на науката, иновациите и обучението. По-широкото  
разпространение и усъвършенстването на цифровите държавни услуги би спомог- 
нало за модернизиране на администрацията и за подобряване на нейната ефек-
тивност и ефикасност. Въвеждането и редовната употреба на съвременни инстру-
менти за подробен преглед на публичните приходи, разходи и институции, както 
и подобряването на бюджетирането, базирано на постигнати резултати, ще спо- 
могнат за повишаване на ефективността и ефикасността на публичните разходи  
и за подобряване на съотношението цена/качество на държавните програми.

Повишаване на производителността, уменията и пригодността за работа за всички

Справяне с пречките пред производителността чрез:

Подобряване на бизнес средата чрез регулаторна, административна и съдебна реформа. 
България следва да ускори въвеждането на електронното управление във всички 
публични области и да работи за преодоляване на институционалните пропуски 
чрез изграждане на модерна публична администрация, която поощрява таланта 
и експертния опит, и за възстановяване на доверието в институциите чрез подоб- 
ряване на прозрачността и отчетността. Реформирането на съдебната система 
с цел осигуряване на нейната независимост също ще бъде от ключово значение 
за укрепване на върховенството на закона и гарантиране на защитата на правото 
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на собственост. Динамичната цифровизация за преминаване към електрон-
ното правосъдие, както и въвеждането на система за управление на делата могат 
да спомогнат за повишаване на прозрачността и доверието в институцията.

Гарантиране на достъпа до финансиране, включително посредством реформи в рамката 
за несъстоятелност и управление на необслужваните заеми. Въпреки че финансовият 
сектор на България остава стабилен и добре капитализиран, се очаква пандеми-
ята да причини влошаване на качеството на активите на банките с изтичането 
на мораториума върху обслужването на кредити. Ефективното прилагане на рам-
ката за корпоративна несъстоятелност, както и създаването на система за ранно 
предупреждение, която да сигнализира за затрудно обслужване на задължения 
дотатъчно рано, са реформи от ключово значение с цел реструктуриране и въз-
становяване. Властите следва да насърчават банковия сектор да идентифицира 
своевременно необслужваните кредити и да се справя с тях, след като започне 
процесът на възстановяване. 

Насърчаване на иновационната екосистема, включително чрез засилени структури на управ- 
ление. Ограничените ресурси, предназначени за научноизследователска и раз-
война дейност, в съчетание с предизвикателства при управлението пречат на раз-
витието на иновациите, а МСП се нуждаят от допълнителна насока и подкрепа 
за внедряване на технологичните промени. Разходите за научноизследователска 
и развойна дейност ще трябва да се увеличат четири пъти, за да могат да бъдат 
постигнати целите за финансиране на страната до 2030 г., но за да бъде това ниво 
на финансиране ефективно, структурата на управление на сектора следва да се раз-
вие, за да гарантира координация на множеството инструменти, свързани с науч-
ните изследвания и иновациите, и за да се зададе една всеобхватна национална 
визия за НТИ. Бавният темп на внедряване на технологични и цифрови постиже-
ния в МСП може да се ускори с финансова подкрепа, допълнена от необходимите 
инвестиции в изграждане на капацитет. Капацитетът за държавна научноизсле-
дователска и развойна дейност също следва да бъде засилен, което може да бъде 
постигнато с разпределяне на многогодишни финансови ангажименти, консо-
лидиране на научноизследователския капацитет и модернизиране на държав-
ния научноизследователски сектор чрез привличане и поощряване на таланти.

Подобряване на свързаността, включително до крайните потребители. Инфраструктурата 
и свързаността продължават да бъдат жизненоважни фактори за укрепване на про-
изводителността, икономическата активност и редуцирането на регионалните 
различия. Въпреки значителните инвестиции в инфраструктура и услуги през 
последните две десетилетия с подкрепата на средства от ЕС, са необходими допъл-
нителни усилия за подобряване на качеството на пътищата, особено на пътищата 
от най-висок клас, за свързаност с Трансевропейската транспортна мрежа и с клю-
чови икономически центрове. Страната също следва да продължи да инвестира 
в рехабилитацията на железопътната мрежа и платформите за интермодално 
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трансбордиране, за да даде възможност за по-добра интеграция и допълване с път-
ната и логистичната инфраструктура и да подкрепи развитието на логистичния 
сектор. В областта на цифровата инфраструктура е необходимо да се ускори раз-
гръщането на широколентовия достъп чрез изграждане на опорна инфраструк-
тура и свързаност до крайните потребители в районите, които не са обслужени 
в достатъчна степен. 

Укрепване на фискалната политика и управлението на държавните предприятия с цел 
растеж. Фискалната политика, макар и разумна и придържаща се към ниски 
нива на дефицит и публичен дълг, може да бъде допълнително оптимизирана, 
за да подкрепи по-бързия икономически растеж. Фискалните разходи на дър-
жавните предприятия могат да бъдат намалени чрез по-бързото прилагане 
на Закона за публичните предприятия, централизиран надзор и оптимизиране 
на портфейла на държавните предприятия.

В областта на данъчната политика правителството би могло да обмисли по-ната-
тъшно оптимизиране в посока увеличаване на дела на данъците върху собстве-
ността и въглеродните данъци за сметка на подпомагане на бизнеса и физиче-
ските лица с намалено пряко данъчно облагане. В бъдеще може да се обмисли 
и по-нататъшна децентрализация на данъчните приходи с цел ограничаване 
на регионалните различия. 

Приоритетните области за реформа с цел подобряване на уменията и при-
годността за работа за всички включват:

Подобряване на уменията. Страната следва да разшири достъпа до ранно детско 
и до предучилищно образование чрез облекчаване на разходите, особено за деца 
от семейства в неравностойно положение, което би имало положителни после-
дици за справедливостта, образователните резултати и участието на жените 
в работната сила. Освен това е необходима ефективна и добре проектирана сис-
тема за ранно предупреждение за откриване на децата и учениците, които са изло-
жени на риск от отпадане от училище, както и целенасочени мерки за подкрепа 
на реинтеграцията и задържането на тези отпаднали ученици, които се завръ-
щат в училище. Въпреки неотдавнашните увеличения на заплатите на учите-
лите, за да се повиши привлекателността и качеството на учителската професия, 
са необходими увеличени инвестиции. И накрая, учебните програми в учили-
щата могат да бъдат реформирани, за да бъдат допълнително съгласувани с тър-
сенето на специфични умения, а университетските програми следва да пови-
шат качеството си и да се съгласуват по-добре с нуждите на пазара, за да бъдат 
по-конкурентоспособни на европейския пазар за висше образование и да про-
извеждат квалифицирана работна ръка. 
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Повишаване на пригодността за работна заетост и мобилността. Политиките, свър-
зани с пазара на труда, следва да се съсредоточават все повече върху подготовката 
на работещите за нови работни места с помощта на информационните системи 
за пазара на труда, които следят нуждите на местния пазар на труда и превеж-
дат тази информация в програми за преквалификация и повишаване на квали-
фикацията. Освен това системата следва да засили приобщаването чрез разра-
ботване на специализирани и интегрирани услуги за подпомагане на заетостта, 
които адресират предизвикателствата, пред които са изправени най-уязвимите 
групи, например чрез използване на многосекторни пакети за подкрепа, обу-
чени трудови посредници и НПО за подкрепа на групите, които срещат най-го-
леми затруднения при наемане на работа. 

Подобряване на ефективността, ефикасността и адекватността на публичните 
разходи за по-добро предоставяне на услуги

Засилване на преразпределението през бюджета. България е сред малкото страни в ЕС, 
в които фискалната система не оказва видимо въздействие върху бедността. 
За да подобри преразпределителната ефективност на социалното подпомагане, 
правителството следва да се справи с предизвикателствата, свързани с обхвата 
и адекватността на основните програми, насочени към справяне с бедността, 
и да премине към автоматично индексиране на гарантирания минимален доход. 
Това следва да бъде допълнено с неотчитането на трудовите доходи или други 
трудови възнаграждения при отпускането на помощта, за да се насърчи прехо-
дът обратно към работна заетост за тези, които могат да го направят, както и със 
задълбочен преглед на степента на преразпределение през бюджета с цел по-на-
татъшно намаляване на бедността и неравенството. 

Управление на демографските промени и подкрепа за здравословен живот. Застаряването 
увеличава натиска върху няколко публични сектора, по-специално здраве- 
опазване, пенсии и дългосрочни грижи, което изисква бързи действия за уве-
личаване на стойността на вложените държавни средства. Секторът на здраве- 
опазването ще трябва да подобри ефективността на използваните ресурси чрез 
преминаване от болнично ориентирана структура за предоставяне на услуги 
към модел на превантивна и извънболнична помощ, както и чрез адресиране 
на високото ниво на доплащания „от джоба“ на пациентите и нуждите на един 
на всеки девет българи, който е без здравно осигуряване. За да се повиши финан-
совата устойчивост на пенсионната система, вноските ще трябва да бъдат уве-
личени или частните пенсионни спестявания да бъдат стимулирани, защото 
в противен случай ще трябва да има постепенно намаляване на дължимите пен-
сии. Освен това ще трябва да се обмисли преразглеждане на социалната пен-
сия с цел укрепване на системата за социална защита за тези, които са пропус-
нати от нея, като същевременно се запазят стимулите за пенсионно осигуряване. 
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Търсенето на дългосрочни грижи изпреварва предлагането, което дава своето 
отражение върху участието на жените в работната сила и върху благосъстоя-
нието на уязвимите групи. И накрая, политиките в подкрепа на вътрешните 
мигранти, както и на завърналите се емигранти биха спомогнали за облек- 
чаване на натиска върху обществените системи, като същевременно облекчат 
и прехода за домакинствата.

Насърчаване на приобщаващо и устойчиво регионално развитие. Промените в гъстотата 
на населението влияят върху предоставянето на местните услуги и моделите 
за регионално развитие, а различният капацитет на местните власти оказва въз-
действие върху качеството на предоставяне на услугите и оставя най-маргина-
лизираните групи силно засегнати. Разрешаването на тези проблеми ще изисква 
стратегическа промяна в планирането и инвестициите на местното управление 
с оглед на разликите между развиващите се и изоставащите области, с целево 
изграждане на капацитет и инвестиции, насочени към изоставащите райони 
и общини, както и към маргинализирани групи като ромите, с цел подкрепа 
на предоставянето на висококачествени публични услуги в страната.

Повишаване на устойчивостта на модела на растеж

Изместване на траекторията на декарбонизацията. Въпреки значителните възмож-
ности за намаляване на въглеродния интензитет напредъкът ще продължава 
да бъде неравномерен, при условие че липсва цялостен пакет от политики. 
Въздействието на европейските фондове ще бъде ограничено, ако не са налице 
реформи, които да създават подходящи условия в енергийния, промишления 
и жилищния сектор, включително чрез стандарти и финансови механизми 
в подкрепа на децентрализирана енергия от възобновяеми източници, енергийна 
ефективност, устойчиво отопление и електрификация на превозните средства. 
Увеличаването на дела на възобновяемата енергия (все още нисък както в отно-
сително, така и в абсолютно изражение) за производство на електроенергия 
и топлинна енергия изисква съпътстващи инвестиции в цифровизация на мре-
жата и намаляване на загубите при производство, пренос и разпределение на елек-
трическа и топлинна енергия, както и обновена визия за устойчивостта на или 
изход от съществуващите системи за централно парно отопление. Обновяването 
на сградния фонд в България може да стимулира програмите за развитие на град-
ското пространство на основата на по-добри практики за устройство на терито-
рията, които насърчават развитието на по-компактни градове. 

Намаляване на отпадъците и замърсяването. България може да компенсира лошите 
резултати при управлението на отпадъците и замърсяването, като отбележи по-
бърз напредък в области като ефективност на ресурсите и кръгова икономика. 
Правната и регулаторна рамка на страната за управление на качеството на въздуха 
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не успява да постигне очакваните резултати поради слабости в институционал-
ната координация и капацитет, особено на местно равнище. Ускоряването на про-
цеса на обновяване на сградния фонд не само ще доведе до икономия на енергия, 
но и ще намали въздействието на основния двигател на замърсяването на възду-
ха. Положителният опит на страната в рециклирането на пластмасови отпадъци 
я поставя в добра позиция за насърчаване на ръста на сектора на рециклирането 
и за намаляване на процента на депонираните отпадъци, който продължава да бъде 
сред най-високите в Европа. Замърсяването на морските и на вътрешнотеритори-
алните водни ресурси изисква фокусиране върху прилагането на съществуващи-
те регулаторни рамки, например програмните мерки в новите планове за упра-
вление на речните басейни за справяне с проблема с непречистените отпадъчни 
води и оттока от селското стопанство и Националния план за действие за морски-
те отпадъци за стимулиране на потенциала на Черноморската синя икономика.

Оползотворяване на природните ресурси и адаптиране към изменението на климата: 

1. Оползотворяване на природните ресурси. България може да се похвали с изклю-
чителни природни дадености — някои от тях без аналог в Европа, например 
биоразнообразието. Нормативната рамка на страната за опазване и използ-
ване на природните ресурси обаче (например целите по Натура 2000) страда 
от институционални недостатъци, особено по отношение на правоприлага-
нето. Развитието на огромния потенциал в областта на синята икономика, 
който страната притежава, страда от липсата на съгласувана рамка от поли-
тики и единен подход за цялото държавно управление. Въпреки изобилните 
си водни ресурси България продължава да демонстрира регионални нера-
венства по отношение на качеството и количеството на водите, което пери-
одично причинява остър недостиг на вода за потребителите в някои части 
на страната. Осигуряването на адекватни инвестиции във водната сигурност, 
включително в санитарния сектор, ще изисква намирането на множество 
възможности за финансиране, както и намаляване на загубите. По същия 
начин потенциалът на селскостопанския сектор може да бъде подобрен 
посредством фокусиране върху интервенциите за екологизиране в съчета-
ние с инвестиции в инфраструктурата за напояване въз основа на възмож-
ностите за изплащане на инвестициите в средносрочен план и икономи-
ческите възможности за селските общности.

2. Укрепване на устойчивостта по отношение на природните опасности и климатич-
ните сътресения. Високата изложеност на природни опасности и във все 
по-голяма степен на климатични сътресения неизбежно ще окаже влия-
ние върху перспективите за растеж на страната. България е изправена пред 
риск от потенциално катастрофични земетресения и все по-голяма про-
менливост на климата, което води до по-тежки и чести серии от наводне-
ния и засушавания. Правилната диагностика на рисковите фактори може 
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да проправи път на критично важните инвестиции, които са необходими 
за подобряване на готовността за бедствия, включително модерни, консоли-
дирани системи за ранно предупреждение за множество опасности. Бързото 
въвеждане на рамката от политики, свързана с отключващите условия на ЕС, 
ще изисква внимание по отношение на изпълнението, за да се отчете нивото 
на катастрофичен сеизмичен риск, пред който са изправени както общест-
вените, така и частните сгради и инфраструктурата. Приоритетните инвес-
тиции в устойчивост следва да започнат с критичната инфраструктура 
за реагиране, като гражданска защита, училища и здравни заведения, което 
би довело до инвестиции, печеливши при всички обстоятелства и със зна-
чителни съпътстващи ползи. И накрая, финансовият капацитет на стра-
ната за бързо реагиране на катастрофични събития може да бъде укрепен 
чрез разработване на инструменти за рисково финансиране и застраховане 
на държавата, домакинствата и бизнеса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Сравнение със САС-1:  
приоритети и пропуски в знанията 

Сравнение с САС-1

TАБЛИЦА A1.1 Сравнение на приоритетите за реформи със САС-1

Пътища в САС-1 Приоритетни области в САС-1 Пътища в САС-2 Приоритетни области в САС-2 

Укрепване на правната 
и институционалната 
рамка за постигане 
на добро управление

• Регулация и иновации 
• Мрежи за социална сигурност 
• Инфраструктура (Транспорт)
• Макроикономическа стабилност 
• Социална стабилност 
• Околна среда

Същите като в САС-1 • Укрепване на регулаторните механизми 
за качество и отчетност

• Повишаване на ефективността 
и ефикасността на публичните институции

Повишаване на уменията 
и пригодността за работа 
за всички българи 

• Мобилност и участие 
в икономиката 

• Умения 

Същите като в САС-1 • Преодоляване на пречките пред 
производителността

• Подобряване на уменията
• Повишаване на пригодността за работна 

заетост и мобилността

Подобряване 
на ефективността 
на публичните разходи 

• Здравеопазване и дългосрочни 
грижи 

• Пенсии 

Подобряване 
на ефективността, 
ефикасността 
и адекватността 
на публичните 
разходи за по-добро 
предоставяне на услуги

• Подпомагане на преразпределението 
на средства чрез фискалната политика

• Управление на демографските промени 
и подкрепа за здравословен живот

• Насърчаване на приобщаващо 
и устойчиво регионално развитие

Повишаване 
на устойчивостта 
на модела на растеж

• Изместване на траекторията 
на декарбонизацията

• Намаляване на отпадъците 
и замърсяването 

• Оползотворяване на природните 
ресурси и адаптиране към изменението 
на климата

Липсващи анализи, които бяха извършени за нуждите на актуализацията на САС,  
и оставащи пропуски в познанията 

Един от идентифицираните от екипа пропуски беше липсата на скорошен 
задълбочен институционален анализ, който да следва признатия методоло-
гичен подход, прилаган в други държави, и който да води до доказано ста-
билни резултати. Предвид междусекторния характер на институционалното 
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предизвикателство, екипът възложи оценката на институциите на екип от гло-
балната практика в областта на държавното управление на СБ и интегрира основ-
ните ѝ констатации в актуализираната версия на САС. 

За нуждите на анализа на устойчивостта на публичните финанси екипът 
възложи изготвянето на обща бележка за сектора на държавните предпри-
ятия с акцент върху фискалните му въздействия и управлението като клю-
чови въпроси, отнасящи се до държавните предприятия. Информацията 
от тази бележка е включена в раздела „Фискална политика за растеж“, а самата 
бележка може да бъде намерена в пълната си версия като отделен придружа-
ващ документ към актуализацията на САС. 

Освен това, като се имат предвид междусекторният характер на отрицател-
ните демографски тенденции и решаващият принос на отрицателната нетна 
миграция за тази динамика, екипът изготви отделно проучване относно 
последните миграционни тенденции. Бележката включва наред с всичко 
останало разбивка на емигрантите по региони, брой и потоци на емигрантите 
по приемащи държави, движещи сили на миграцията и профили на емигран-
тите. Информацията от това проучване е включена в няколко раздела на актуа-
лизацията на САС предвид естеството на демографските предизвикателства като 
хоризонтално ограничение за растежа. Проучването също ще придружава актуа-
лизацията на САС като обща бележка.

Отделно от това оценката на страната по отношение на пола е друг основен 
анализ, който не е бил правен за България преди актуализацията на САС. 
За тази цел екипът изготви информационно табло по въпросите на пола, ин-
формацията от което е включена в основната част на актуализацията на САC. 
Целият му текст може да бъде намерен в Приложение 4. Въпреки това остават 
някои пропуски в знанията по отношение на различията между половете и ре-
зултатите, които ще изискват допълнителна оценка, по-конкретно в областта 
на насилието, основано на пола. 

За анализа на бедността и споделения просперитет екипът използва най-но-
вите данни на EU-SILC, с помощта на които да се разработят профили на гру-
пите лица, за които е вероятно да бъдат непропорционално засегнати от кри-
зата, както е установено в проучванията на домакинствата относно COVID-19, 
с цел да се дадат насоки за подходящи политики. Освен това екипът се опита 
да анализира пресечната точка между миграцията и бедността и да проучи 
как социално-икономическите характеристики на мигрантите и траекторията 
на паричните преводи биха могли да повлияят на динамиката на бедността. 
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Рамката RISE (издръжливост, приобщаване, устойчивост, ефективност) 
е използвана за сравнителния анализ, по-специално за да открои пробле-
мите, свързани с устойчивостта. Рамката RISE се фокусира върху това как рас-
тежът на една страна може да бъде повлиян от взаимодействието между различ-
ните форми на капитал, с основен акцент върху връзките между природния 
капитал и физическия, човешкия и нематериалния капитал. По-конкретно, 
устойчивостта оценява уязвимостта на страната по отношение на различни 
сътресения, например природни бедствия, което предполага връзка между 
физическия и природния капитал. Приобщаването се измерва въз основа на дос-
тъпа до пазари, услуги и пространства поради това, че голяма част от това направ-
ление се фокусира върху връзката между човешкия и нематериалния капитал. 
Устойчивостта гарантира, че растежът днес не е за сметка на растежа в бъдеще, 
поради което това направление се фокусира върху пряката връзка между при-
родния капитал и производството. Ефективността говори за управлението 
на ресурсите за постигане на растеж, поради което това направление се фоку-
сира върху връзката между природния, човешкия и физическия капитал.

Предвид пропуските в знанията за селското стопанство в България и ско-
рошната динамика в сектора екипът, който се занимава с устойчивото раз-
витие, разработи бележка за селското стопанство и за значението на разви-
тието на селските райони за приобщаващ и устойчив растеж на страната. Тази 
информация намери приложение основно в главата, която се отнася до устой-
чив растеж в актуализацията на САС, и ще придружава основния доклад като 
отделна бележка.

Друга важна област на анализа, която първоначално беше счетена за необ-
ходима за актуализацията на САС, беше актуалният анализ на динамиката 
на общата факторна производителност, като за целта се използват инструмен-
тите за подобни оценки, разработени от практиката на СБ за „Макроикономика, 
търговия и инвестиции“ на СБ. Предвид започващата работа по икономическия 
обзор на страната обаче екипът реши, че е по-удачно този анализ да бъде вклю-
чен в обзора, поради което ще бъде разработен като част от този аналитичен 
продукт, който трябва да бъде завършен през 2022 г. 

В допълнение, стабилният поземлен регистър и кадастър са предпоставки за под-
държането на други двигатели на растежа, като туризъм, инфраструктура и урба-
низация. Обаче стабилността на поземления регистър и на кадастъра, както 
и ефективността на поземлените реформи в България остават като сфера, 
в която са необходими по-нататъшни изследвания. Освен това в областта 
на поземлената администрация България е изключение, защото поддържа функ-
циите, свързани с поземления регистър и с кадастъра, в различни държавни 
институции и би било полезно в бъдещата аналитична работа да се оцени този 
подход по отношение на ефективността и реформите. 
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Друг пропуск в знанията, който беше идентифициран в хода на аналитич-
ната работа по актуализацията на САС, беше липсата на дългосрочно проуч-
ване за въздействието на присъединяването към ЕС върху индустриалната 
специализация, ако има такава — т.е. дали има специализация към секторите 
с ниска интензивност на труда, или може би към секторите с висока интензив-
ност на уменията? Подобно проучване би могло да бъде насочено към свързване 
на тези въздействия поне отчасти с тенденциите в търсенето на пазара на труда, 
участието в заетостта, бедността и неравенството.

Последствията от енергийния преход, особено за регионите, които зави-
сят от въгледобива и производството на електроенергия от въглища, както 
и капацитетът на работниците от тези индустрии за адаптация също изис-
кват допълнителна аналитична работа, която вече е в ход, но по отношение 
на актуализацията на САС представлява пропуск в знанията. По-конкретно, екип 
на СБ работи с българското правителство по така наречените планове за справед-
лив преход за няколко области, а анализът на въздействието на зеления преход 
е планиран за следващата фискална година. Нито един от тези анализи обаче 
няма да бъде завършен навреме, за да може констатациите му да бъдат отразени 
в актуализацията на САС. 

И накрая, въперки че актуализацията на САС разглежда неформалната трудова дей-
ност по отношение на здравноосигурителните и пенсионните вноски, по-общият 
въпрос за неформалността в България не е проучван напоследък от СБ и остава 
пропуск в знанията. Неформалността има своето отражение и върху по-общия 
въпрос, свързан с пропуските в покритието на социалното осигуряване, но също 
и по отношение на други въпроси като формалното обучение и обучението 
на възрастни, производителността, стимулите в данъчната политика, проекти-
рането на фискалната система и преразпределението. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Институционална оценка за България 

Институционалната оценка за България се основава на иновативен подход, 
който използва данни от над сто глобални индикатора и сравнява страната 
със съответните структурно сходни страни. Методологията, която използвах- 
ме за анализа, е „близост до граничната стойност“. По всеки показател пред- 
ставянето на страната се оценява по скала от 0 до 1, като се използва линейна 
трансформация (най-лошо – y)/(най-лошо — гранична стойност), където 1 пред-
ставлява най-добре представящата се страна, а 0 — най-лошо представящата се. 
Колкото по-висок е резултатът, толкова по-близо е страната до най-добре пред-
ставящата се държава, а колкото по-нисък е резултатът, толкова по-близо е стра-
ната до най-лошо представящата се държава и толкова е по-далеч от граничната 
стойност. Най-добре представящите се и най-лошо представящите се държави 
са идентифицирани с помощта на наличните данни за последните пет години. 

Използвайки методологията на „близост до граничната стойност“, се идентифи-
цират най-доброто и най-лошото представяне по всеки показател, като се взима 
предвид пълната извадка от държави, за които има налични данни. С други 
думи, оста x включва всички държави, които имаме в базата данни, а не само 
тези, избрани като структурно сходни или целеви страни за сравнение.

След това се използва квантилно разпределение, оцветено в цветовете на свето-
фара, което да улови областите, в които съществуват най-големите институцио-
нални пропуски в съпоставка със страните за сравнение. Относителните инсти-
туционални слабости и силни страни са определени въз основа на квантила, 
към който принадлежи всеки индикатор за държавата. В тази връзка е важно 
да се отбележи, че „близостта до граничната стойност“ (дължината на оста x) 
и квантилният анализ (цветът на лентата) покриват две свързани, но различни 
измерения на производителността.

За целите на институционалната оценка бяха избрани два набора от страни 
за сравнение: „структурно сходни страни за сравнение“ и „целеви страни 
за сравнение“. Структурно сходните страни за сравнение, които включват 
Румъния, Хърватия, страните от ЦИЕ, Прибалтийските републики и Западните 
Балкани, се считат за структурно съпоставими държави, а целевите страни 
за сравнение (в този случай ЕС-15) са тези, към които България следва да се при-
ближи в средносрочен и дългосрочен план. 
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По отношение на целевите страни за сравнение България се класира в долни-
те 33 процента в почти всички институционални семейства, докато картина-
та в сравнение със структурно сходните страни е по-смесена. Институциите 
на пазара на труда, управлението на държавните предприятия и правните ин-
ституции са три области, в които България се класира в долните 33 процента 
в сравнение със структурно сходните страни, но това са и областите, в които 
разстоянието до граничната стойност е по-голямо, което показва, че ще са не-
обходими продължителни усилия за реформи, за да може страната да тръгне 
по пътя на конвергенцията. 

Институции на пазара на труда 

Институциите на пазара на труда описват законите и разпоредбите, както 
и организациите, които формират пазара на труда и взаимоотношенията между 
работници и работодатели, включително защита на заетостта на постоянно нае-
тите и на временно наетите работници и служителите, обхванати от колективни 
трудови договори, организация на работниците в синдикати и законодателен 
мандат относно минималната работна заплата. 

Това институционално семейство се състои от четири индикатора, които са на-
лични в България: обхват на колективното договаряне, покритие на синдика-
тите, съотношение на минималната към средната заплата и реглуации на па-
зара на труда. 

ФИГУРА A2.1 Институционални семейства, България 
спрямо структурно сходните страни за сравнение

Източник: Институционална оценка за България, проведена от екипа на Световната 
банка в периода април – май 2021 г. Подробности относно индикаторите, използвани 
при оценката, както и за източниците им могат да бъдат намерени в таблицата в края 
на Приложение 2.
Забележка: България, Хърватия, ЦИЕ, Западни Балкани. Близостта до граничната 
стойност е изчислена като: най-лошо – y / най-лошо — гранична сройност; 1 означава 
най-добре представящата се държава, а 0 — най-лошо представящата се държава. 
Слаби = долните 33 процента; в процес на развитие: 33 – 66 процента; напреднали: 
най-добрите 33 процента.

ФИГУРА A2.2 Институционални семейства, България 
спрямо целевите страни за сравнение

Източник: Институционална оценка за България, проведена от екипа на Световната 
банка в периода април – май 2021 г. Подробности относно индикаторите, използвани 
при оценката, както и за източниците им могат да бъдат намерени в таблицата в края 
на Приложение 2.
Забележка: България, EС-15. Близостта до граничната стойност е изчислена  
като: най-лошо – y / най-лошо — гранична сройност; 1 означава най-добре 
представящата се държава, а 0 — най-лошо представящата се държава. Слаби = 
долните 33 процента; в процес на развитие: 33 – 66 процента; напреднали: най-
добрите 33 процента. 
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България се представя много слабо в сравне-
ние както със структурно сходните страни, 
така и с целевите страни по отношение на об-
хвата на колективното договаряне, а в областта 
на регулацията на пазара на труда се справя 
добре. По-малко от 11 процента от работещите 
в България са обхванати от колективно догова-
ряне, като напредъкът през последното десети-
летие е ограничен в сравнение с другите струк-
турно сходни страни. Някои автори (Kirov, 2005) 
отдават тази слабост при институциите за колек-
тивно договаряне на спада в членството в синди-
катите, особено от 2000 г. насам, по време на пе-
риод на висока безработица и приватизация. 

По отношение на институциите на пазара на тру-
да колективното договаряне и покритието на син-
дикатите са двете измерения, при които България е отдалечена в по-голяма степен 
от най-добрите практики, както се вижда от измерването на близостта до гранич-
ната стойност. 

Управление на държавните предприятия 

Управлението на държавните предприятия е едно от институционалните из-
мерения, при които България постига значително по-ниски резултати в сравне-
ние със структурно сходните страни. Резултатът 
на България е в долните 25 процента при ин-
дикаторите „Управление на държавните пред-
приятия“ и „Използване на командване и кон-
трол в регулацията“. Показателят „Управление 
на държавните предприятия“ отчита степента 
на полтическа намеса в държавните предприятия 
и степента на изолация от пазарната дисципли-
на, докато „Използване на командване и контрол 
в регулацията“ разглежда степента на автоном-
ност на държавните предприятия да вземат ре-
шения, свързани с пазара, и дали държавните 
предприятия (за комунални услуги) са длъжни 
да предоставят ясна и прозрачна информация 
на клиентите относно тарифите и потреблението.

ФИГУРА A2.3 Институции на пазара на труда, България 
спрямо структурно сходните страни за сравнение 

Източник: Институционална оценка за България, проведена от екипа на Световната 
банка в периода април – май 2021 г. Подробности относно индикаторите, използвани 
при оценката, както и за източниците им могат да бъдат намерени в таблицата в края 
на Приложение 2.
Забележка: Близостта до граничната стойност е изчислена като: най-лошо – y / 
най-лошо — гранична сройност; 1 означава най-добре представящата се държава, а 
0 — най-лошо представящата се държава. Слаби = долните 25 процента; в процес на 
развитие: 25 – 50 процента; напреднали: най-добрите 50 процента.
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ФИГУРА A2.4 Управление на държавните предприятия, 
България спрямо страните за сравнение 

Източник: Институционална оценка за България, проведена от екипа на Световната 
банка в периода април – май 2021 г. Подробности относно индикаторите, използвани 
при оценката, както и за източниците им могат да бъдат намерени в таблицата в края 
на Приложение 2.
Забележка: Близостта до граничната стойност е изчислена като: най-лошо – y / 
най-лошо — гранична сройност; 1 означава най-добре представящата се държава, а 
0 — най-лошо представящата се държава. Слаби = долните 25 процента; в процес на 
развитие: 25 – 50 процента; напреднали: най-добрите 50 процента.
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Представянето на България е в съответствие с другите страни за сравнение 
по отношение на показателя „Контрол върху цените“, който отчита дали цените 
са регулирани и дали има закони и разпоредби, които ограничават конкуренцията. 

През 2018 г. българското правителство одобри план за действие за присъеди-
няване към Валутнокурсовия механизъм (ERM-II) и Европейския банков съюз, 
който включва действия за модернизиране на рамката за управление на държав-
ните предприятия в съответствие с добрите международни практики. Планът 
включва както законодателни изменения, така и нов закон за държавните пред-
приятия, който ще бъде фокусиран върху модернизирането на рамката за упра-
вление на държавните предприятия в съответствие с насоките на ОИСР за кор-
поративно управление на държавните предприятия. 

През 2019 г. България прие нов Закон за публичните предприятия, който раз-
глежда основополагащи въпроси, идентифицирани като част от плана за действие 
за присъединяване към Валутнокурсовия механизъм от 2018 г., като по-силна 
координация и мониторинг на собствеността, независимост и процес на под-
бор на съветите на директорите, по-добро оповестяване на информация, и т.н. 

ФИГУРА A2.5 Публична собственост на държавните предприятия 

Източник: ОИСР, Индикатори за регулиране на продуктовите пазари, 2018 г.
Забележка: съставният показател е равен на сбора от точките по всеки от 4-те подиндикатора. Те се оценяват по скала от 0 до 6, където по-ниският резултат означава по-
благоприятна за конкуренцията среда, а 0 означава най-добрата международна практика.
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Правни институции 

Правните институции обхващат много измерения на публичните и частните 
правни институции и включват права на собственост, прилагане на законо-
дателството, както и ефективност и независимост на съдебната система и без-
пристрастно прилагане на законите от страна на съдилищата и другите учас-
тници в системата.

По отношение на правните институции пред-
ставянето на България е на по-ниско ниво 
от това на страните за сравнение. България 
попада в долните 25 процента почти по всич-
ки измерения спрямо резултатите на целевите 
страни за сравнение. По отношение на струк-
турно сходните страни за сравнение в области 
като отчетност на съдебната система, интегри-
тет на правната система и наказателно право 
България отново е в долните 25 процента. 

В България е налице като цяло ниско ниво на доверие в съдебната система 
в сравнение с други страни — членки на ЕС, като почти 60% от българите 
не възприемат съдилищата и съдиите като независими.

ФИГУРА A2.6 Правни институции, България спрямо 
страните за сравнение

Източник: Институционална оценка за България, проведена от екипа на Световната 
банка в периода април – май 2021 г. Подробности относно индикаторите, използвани 
при оценката, както и за източниците им могат да бъдат намерени в таблицата в края 
на Приложение 2.
Забележка: България, Хърватия, ЦИЕ, Западни Балкани. Близостта до граничната 
стойност е изчислена като: най-лошо – y / най-лошо — гранична сройност; 1 означава 
най-добре представящата се държава, а 0 — най-лошо представящата се държава. 
Слаби = долните 25 процента; в процес на развитие: 25 – 50 процента; напреднали: 
най-добрите 50 процента.
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ФИГУРА A2.7 Независимост на съдебната система 

Източник: Евробарометър, 2020 г.
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Ниското доверие в съдебната система е в съответствие с данните на Variety 
of Democracy, където се измерва по какъв начин съдебната система управлява 
случаите, в които съдии са признати за виновни за тежки прояви на непра-
вомерно поведение, и където България получава резултат –1,2. Докато пове-
чето сходни страни за сравнение или са подобрили, или са запазили резултатите 
си в тази област, България бележи бавен спад през последните две десетилетия, 
преминавайки от –0,3 в началото на 2000 г. до –1,2 през 2018 г.

Измерението „Спорни регулации“ е с по-нисък резултат по отношение на бли-
зостта до граничната стойност от другите измерения, но е отбелязано като 
„напреднало“, защото при това измерение България попада в горните 50 про-
цента в групата на структурно сходните страни за сравнение. 

ФИГУРА A2.8 Отчетност на съдебната система 

Източник: База данни на Variety of Democracy, 2018 г.
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Институции за отчетност 

Институциите за отчетност показват дали съществуващата институционална 
среда е ефективна в това да държи публичните институции отговорни, да насър-
чава почтеността в публичната администрация и да ограничава корупцията. 
Те обхващат инициативите за електронно управление и отворени данни, дос-
тъпа на гражданите до информация, усилията на правителството, както и актив-
ното участие на гражданите в борбата срещу корупцията.

ФИГУРА A2.9 Интегритет на правната система 

Източник: Икономическа свобода (Институт „Фрейзър“). Скала 0 – 10 (най-висок интегритет на правната система).
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ФИГУРА A2.10 Институции за отчетност, България 
спрямо страните за сравнение 

Източник: Институционална оценка за България, проведена от екипа на Световната 
банка в периода април – май 2021 г. Подробности относно индикаторите, използвани 
при оценката, както и източниците им могат да бъдат намерени в таблицата в края 
на Приложение 2.
Забележка: България, Хърватия, ЦИЕ, Западни Балкани. Близостта до граничната 
стойност е изчислена като: най-лошо – y / най-лошо — гранична сройност; 1 означава 
най-добре представящата се държава, а 0 — най-лошо представящата се държава. 
Слаби = долните 25 процента; в процес на развитие: 25 – 50 процента; напреднали: 
най-добрите 50 процента.

ФИГУРА A2.11 Индекс за е-участие 

Източник: База данни за електронното управление на ООН за 2020 г. 
Забележка: Скала 0 – 1, където 0 показва най-лошо представящата се държава, а 
1 — най-добре представящата се държава. 
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България е постигнала значителен напредък по Индекса за електронно 
управление и за електронно участие в сравнение със страните за сравнение, 
а също и спрямо най-добрите международни практики (измерени по отноше-
ние на близостта до граничните стойности). По-конкретно, България е подо-
брила класирането си в тази област от 35-о на 23-то място в световен мащаб спо-
ред базата данни на ООН за електронното управление за 2020 г.

За разлика от напредъка, постигнат при Индекса на електронно управле-
ние и за електронно участие, България се намира в долните 25 процента 
по ключови измерения, свързани с корупция и почтеност, липса на коруп-
ция, нерегламентирани плащания и стриктна и безпристрастна публична 
администрация. Тенденциите във времето по тези институционални пока-
затели отчитат известно влошаване в измерения като отворено управление, 
стриктна и безпристрастна публична администрация, гласност и отчетност. 
Според базата данни на Variety of Democracy България демонстрира постоянен във 
времето спад по отношение на показателя „стриктна и безпристрастна публична 
администрация“, който измерва степента, до която държавните служители като 
цяло спазват закона, а публичната администрация се характеризира със само-
управство и пристрастност (т.е. непотизъм, кронизъм или дискриминация). 

ФИГУРА A2.12 Стриктна и безпристрастна публична администрация 

Източник: База данни на Variety of Democracy, 2018 г.

б) 2000 – 2018 г.a) 2018 г.
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След подобренията, настъпили в средата на 90-те години, данните по този пока-
зател в страната се влошават (от 2,98 през 1998 г. до 2,38 през 2020 г.) и се отклоня-
ват от тези в страните от ЕС-15. Този извод отговаря на предишните констатации  
на Занкина (Zankina, 2018), според които България се представя лошо в класацията  
на държавните служби на страните от ЕС-28 и се нарежда на дъното по отно-
шение на показателите „професионализъм“ и „безпристрастност“ в контекста 
на висока (и нарастваща) политизация.

Бизнес среда и търговски институции 

Бизнес средата и търговските институции се отнасят до онези правни институции, 
които управляват пазара, като правната система, правоприлагането по отношение 
на правата на собственост, търговските и фирмените регулации, регулаторното 
управление, кредитния пазар, бизнеса и регулациите на пазара на труда и т.н. 

Представянето на България по отношение на бизнес средата и търговските 
институции е разнородно — с добри резултати при трансграничната тър-
говия и стартирането на бизнес, но с посредствено представяне при нета-
рифните пречки пред търговията, тежестта на митническите процедури, 
защитата на правата на собственост, където страната е в най-долните 25 про-
цента спрямо структурно сходните страни. Данните насочват към множество 
институционални предизвикателства, които водят до смесеното представяне 
на страната в тази област, които са свързани с работата на публичната админи-
страция като цяло и по-специално с онези измерения, които се отнасят до тър-
говията и взаимодействието между фирмите и публичните органи.

ФИГУРА A2.13 Липса на корупция, 2019 г.

Източник: Институционална оценка за България, проведена от екипа на Световната банка в периода април – май 2021 г. Подробности относно индикаторите, използвани при 
оценката, както и за източниците им могат да бъдат намерени в таблицата в края на Приложение 2.
Забележка:: Скала 0 – 1, при която 0 означава високо ниво на корупция, а 1 означава липса на корупция. 
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Политически институции 

Политическите институции са свързани с политическия режим и с механизмите, 
които регулират взаимоотношенията между различните части на управлението 
(изборни правила, политически партии и правила, които очертават функци-
ите на правителството), включително институции, които улесняват участи-
ето на уязвимите групи (като етническо представителство, квоти по пол и т.н.). 

Като цяло България отбелязва резултати в диапазона между 25 и 50 про-
цента спрямо страните за сравнение с изключение на квотите за пол и за ред 
и сигурност, където страната е в долните 25 процента. В България няма квоти 
за пол и делът на жените в законодателната власт е 24 процента през 2018 г.

Освен това, въпреки че България няма големи пропуски в политически-
те институции спрямо страните за сравнение, важно е да се отбележи, 

ФИГУРА A2.14 Бизнес среда и търговски институции, България спрямо страните за сравнение 

Източник: Институционална оценка за България, проведена от екипа на Световната банка в периода април – май 2021 г. Подробности относно индикаторите, използвани при 
оценката, както и за източниците им могат да бъдат намерени в таблицата в края на Приложение 2.
Забележка: България, Хърватия, ЦИЕ, Западни Балкани. Близостта до граничната стойност е изчислена като: най-лошо – y / най-лошо — гранична сройност; 1 означава най-добре 
представящата се държава, а 0 — най-лошо представящата се държава. Слаби = долните 25 процента; в процес на развитие: 25 – 50 процента; напреднали: най-добрите 50 процента.
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че се наблюдава влошаване в няколко изме-
рения: ограничения на правомощията на пра-
вителството, равенство на политическата власт 
по пол, равенство на политическата власт по со-
циално-икономически статус, равенство на по-
литическата власт по социална група и зачита-
не на основните права. 

По-специално, ограниченията по отноше-
ние на правомощията на правителството 
(правителствените правомощия ефективно 
са ограничени от законодателната и съдеб-
ната власт наред с всичко друго) отбелязват 
спад в периода между 2014 и 2020 г. Според 
данните от Индекса за върховенство на зако-
на на Световния форум за правосъдие (WJP) 
България бележи спад във всяко от седемте 
подизмерения, като се нарежда на 23-то място 
от 24 държави в Европа и на 91-во място от 128 
държави в световен мащаб.

Социални институции 

Социалните институции се отнасят до понятия като социални норми, цен-
ности, доверие и сътрудничество на гражданското общество и съвпадат 
до голяма степен с неформалните институции. Това институционално семей-
ство взима под внимание следните измерения: обществено доверие в полити-
ците, правителствен контрол и ограничаване на организациите на гражданското 
общество (индекс на гражданското общество), участие на гражданското обще-
ство и наличие на широки и независими обществени обсъждания (в медиите, 
в асоциации или квартали, или на улицата), когато се обмислят важни промени 
в политиките (ангажираност на обществото).

Резултатите на България в тази област са в първите 50 процента от струк-
турно сходните страни за сравнение, но все още са по-ниски спрямо целе-
вите страни (ЕС-15), особено в областта на общественото доверие в полити-
ците. Данните от Variety of Democracy показват, че България се представя подобно 
на структурно сходните страни по отношение на индекса си на участие на граж-
данското общество, който измерва дали политиците редовно се консултират 
с големите организации на гражданското общество. 

ФИГУРА A2.15 Политически институции, България 
спрямо страните за сравнение 

Източник: Институционална оценка за България, проведена от екипа на Световната 
банка в периода април – май 2021 г. Подробности относно индикаторите, използвани 
при оценката, както и за източниците им могат да бъдат намерени в таблицата в края 
на Приложение 2.
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Представянето на България като „ангажирано общество“ (т.е. степента, 
до която има широки и независими обществени обсъждания, когато се об-
мислят важни промени в политиката) е разнородно. Въпреки че резултати-
те на страната са сходни с тези на страните от Южна Европа, според данните 
от Variety of Democracy резултатът на България през 2020 г. (1,6) е същият, както през 
2010 г., което предполага, че през последното десетилетие е постигнат ограни-
чен напредък и че обществените обсъждания все още не са чести, а също така, 
че неелитните участници са контролирани от елита. 

ФИГУРА A2.16 Социални институции 

Източник: Институционална оценка за България, проведена от екипа на Световната банка в периода април – май 2021 г. Подробности относно индикаторите, използвани при 
оценката, както и за източниците им могат да бъдат намерени в таблицата в края на Приложение 2.
Забележка: Близостта до граничната стойност е изчислена като: най-лошо – y / най-лошо — гранична сройност; 1 означава най-добре представящата се държава, а 0 — най-лошо 
представящата се държава. Слаби = долните 25 процента; в процес на развитие: 25 – 50 процента; напреднали: най-добрите 50 процента. 

a) България спрямо страните за сравнение б) България спрямо целевите страни 
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слаби в процес на развитие напреднали

0

ФИГУРА A2.17 Участие на гражданското общество 

Източник: База данни на Variety of Democracy, 2020 г.
Забележка: Скала 0 – 1, при която 0 означава „без участие на гражданското общество“, а 1 означава „перфектно участие на гражданското общество“.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Западни БалканиЮжна Европа Западна Европа ЦИЕБългария



171БЪЛГАРИЯ СИСТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА СТРАНАТА ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Институции в публичния сектор 

Институциите в публичния сектор са тези, кои-
то се занимават с разработването, прилагането 
и въвеждането в сила на регулации, които оп-
ределят ефективността на държавата и качест-
вото на предоставяне на обществените услуги. 
Ефективността на правителството може да бъде 
компрометирана от недостатъчна координация 
между агенциите, слабата роля на регулатор-
ните агенции, противоречащо си законодател-
ство, липса на дейности за наблюдение или лош 
вътрешноведомствен управленски капацитет.  
Тези институции стават все по-актуални в контек- 
ста, при който нарастващият брой междусектор-
ни проблеми изискват подходи и последовател-
ни отговори, приложими за цялото правителство.

ФИГУРА A2.18 Ангажирано общество 

Източник: База данни на Variety of Democracy, 2020 г.

б) 2000 – 2018 г.
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ФИГУРА A2.19 Институции в публичния сектор, 
България спрямо страните за сравнение 

Източник: Институционална оценка за България, проведена от екипа на Световната 
банка в периода април – май 2021 г. Подробности относно индикаторите, използвани 
при оценката, както и за източниците им могат да бъдат намерени в таблицата в края 
на Приложение 2.
Забележка: Близостта до граничната стойност е изчислена като: най-лошо – y / най-
лошо — гранична сройност; 1 означава най-добре представящата се държава,  
а 0 — най-лошо представящата се държава. Слаби = долните 25 процента; в процес  
на развитие: 25 – 50 процента; напреднали: най-добрите 50 процента.
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Институциите от публичния сектор в България изглеждат около среднoто 
ниво в сравнение с други структурно сходни държави, но не се представят 
добре спрямо целевите държави (ЕС-15). В области като правна и регулаторна 
среда при обществените поръчки и регулаторно управление България е в първите 
50 процента спрямо структурно сходните страни за сравнение. Това предполага, 
че страната е възприела успешно регламентите и директивите на ЕС, поради 
което разстоянието до граничната стойност е много малко и страната се справя 
сравнително добре по отношение и на двата набора от показатели за сравнение. 

По отношение на ефективността на държавните разходи България пости-
га по-добри резултати от структурно сходните страни за сравнение, но се на-
режда в долните 25 процента в сравнение с ЕС-15. Според последните данни 
от Глобалния индекс за конкурентоспособност по отношение на показателя качест-
во на разходите България се нарежда на 2,8 (от 7), под средното за всички структур-
но сходни страни за сравнение (3), както и спрямо най-близкия аналог в региона. 

Финансови институции 

В групата „финансови институции“ виждаме, че България се представя по-добре 
по отношение на целевите страни, отколкото спрямо структурно сходните страни 
за сравнение. Най-големите институционални пропуски се наблюдават по показате-
лите „сила на институционалната рамка за несъстоятелност“ и „получаване на кре-
дит“, който отчита законовите права на кредитополучателите и заемодателите, ха-
рактеристиките, които улесняват отпускането на заеми в рамките на приложимите 
закони за обезпеченията и несъстоятелността, и покритието, обхвата и достъпността 
на кредитната информация. Регулациите на кредитния пазар се подобряват през по-
следните години, а възприятията за ефективност на органа за банков надзор и въз-
приятията за ефективност на органа за надзор на финансовия пазар се влошават.

ФИГУРА A2.20 Ефективност на правителствените разходи (2018 г.)

Източник: Институционална оценка за България, проведена от екипа на Световната банка в периода април – май 2021 г. Подробности относно индикаторите, използвани при 
оценката, както и за източниците им могат да бъдат намерени в таблицата в края на Приложение 2.
Забележка: Скала 0 – 7, където 0 означава „изключително неефективни“, а 7 — „изключително ефективни“.
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Показатели 

Предоставяне на услуги 

Показател Източник Наличност по години

Контрол върху цените ОИСР — Регулиране на продуктовите пазари 2003, 2008, 2013, 2018

Използване на командване и контрол в регулацията ОИСР — Регулиране на продуктовите пазари 2003, 2008, 2013, 2018

Управление на държавните предприятия ОИСР — Регулиране на продуктовите пазари 2008, 2013, 2018

Обществени услуги Индекс на крехките държави 2006 – 2020

Електроснабдяване Правене на бизнес 2010 – 2020

Качество на електроснабдяването Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2007 – 2017

Достъп до интернет в училищата Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2007 – 2017

Достъп само до негодна  
за употреба питейна вода 

Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2017 – 2019

Надеждност на водоснабдяването Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2017 – 2019

Качество на пътищата Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2017 – 2019

Качество на началното образование Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2007 – 2017

Качество на основното и средното образование (градски райони) База данни за институционалните профили 2012, 2016

Качество на основното и средното образование (селски райони) База данни за институционалните профили 2012, 2016

Качество на висшето/университетското образование База данни за институционалните профили 2012, 2016

Качество на здарвеопазването База данни за институционалните профили 2012, 2016

ФИГУРА A2.21 Финансови институции, България спрямо страните за сравнение 

Източник: Институционална оценка за България, проведена от екипа на Световната банка в периода април – май 2021 г. Подробности относно индикаторите, използвани при 
оценката, както и източниците им могат да бъдат намерени в таблицата в края на Приложение 2.
Забележка: България, Хърватия, ЦИЕ, Западни Балкани. Близостта до граничната стойност е изчислена като: най-лошо – y / най-лошо — гранична сройност; 1 означава най-добре 
представящата се държава, а 0 — най-лошо представящата се държава. Слаби = долните 25 процента; в процес на развитие: 25 – 50 процента; напреднали: най-добрите 50 процента.
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Показател Източник Наличност по години

Качество на обществения транспорт База данни за институционалните профили 2012, 2016

Равнопоставеност на достъпа до държавни училища База данни за институционалните профили 2012, 2016

Равнопоставеност на достъпа до обществено здравеопазване База данни за институционалните профили 2012, 2016

Равнопоставеност при административните процедури База данни за институционалните профили 2012, 2016

Равнопоставеност на достъпа до обществена заетост База данни за институционалните профили 2012, 2016

Териториално покритие на държавните училища База данни за институционалните профили 2012, 2016

Териториално покритие на основните здравни услуги База данни за институционалните профили 2012, 2016

Териториално покритие на мрежите за водоснабдяване  
и канализация 

База данни за институционалните профили 2012, 2016

Териториално покритие на транспортната инфраструктура База данни за институционалните профили 2012, 2016

Териториално покритие на поддръжката и депонирането  
на битови отпадъци 

База данни за институционалните профили 2012, 2016

Териториално покритие на електрическата мрежа База данни за институционалните профили 2012, 2016

Надеждност на полицейските услуги Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2017 – 2019

Бизнес и търговска среда

Показател Източник Наличност по години

Контрол въргу капитала Индекс на човешката свобода (HFI) 2000 – 2017

Административна тежест за стартиращите компании ОИСР — Регулиране на продуктовите пазари 2003, 2008, 2013, 2018

Комплексни регулаторни процедури ОИСР — Регулиране на продуктовите пазари 2003, 2008, 2013, 2018

Тежест на митническите процедури Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2007 – 2017

Право на собственост Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2017 – 2019

Други пречки пред търговията ОИСР — Регулиране на продуктовите пазари 2003, 2008, 2013

Нетарифна търговия Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2017 – 2019

Защита на титулярите ОИСР — Регулиране на продуктовите пазари 2003, 2008, 2013

Ефективност на процедурата за клиринг Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2016 – 2018

Тежест на правителствените регулации Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2007 – 2017

Ограничения за чуждестранна собственост/инвестиции Индекс на човешката свобода (HFI) 2000 – 2017

Степен на доминация на пазара Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2017 – 2019

Ефективна/прозрачна гранична администрация Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2014 – 2016
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Показател Източник Наличност по години

Ефективна антимонополистична политика Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2007 – 2017

Глобален индекс за конкурентоспособност Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2018

Разрешителни за строеж Правене на бизнес 2006 – 2020

Защита на миноритарните инвеститори Правене на бизнес 2006 – 2020

Регистриране на собственост Правене на бизнес 2005 –  2020

Започване на бизнес Правене на бизнес 2004 – 2020

Плащане на данъци Правене на бизнес 2006 – 2020

Експлицитни пречки пред търговията ОИСР — Регулиране на продуктовите пазари 2003, 2008, 2013

Контрол на движението на капитал/хора Индекс на човешката свобода (HFI) 2000 –  2017

Свобода на търговията Индекс на икономическата свобода на Херитидж 2000 – 2019

Свобода на бизнеса Индекс на икономическата свобода на Херитидж 2000 – 2019

Отвореност на търговията Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2017 – 2019

Отвореност на търговията с услуги Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2018

Трансгранична търговия Правене на бизнес 2006 – 2020

Административна тежест Индекс на обществена почтеност (iPi) 2015, 2017, 2019

Пречки в сектора на услугите ОИСР — Регулиране на продуктовите пазари 2003, 2008, 2013, 2018

Публичен сектор 

Показател Източник Наличност по години

Регулаторно правоприлагане Световен форум за правосъдие 2012 – 2019

Регулаторно управление Световни индикатори за управление 

Оценка на обществените поръчки Сравнителен анализ на обществените поръчки 2017

Ефективни държавни разходи Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2018

Център на управление, влияние ОИСР — Управлението накратко 2016

Ефективност на правителството Световни индикатори за управление 2002 – 1018

Регулаторно качество Световни индикатори за управление 2002 – 2018

Състояние на демокрацията Индекс на трансформация на Бертелсман 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020

Капацитет за управление Индекс на трансформация на Бертелсман 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020

Социален режим/благосъстояние Индекс на трансформация на Бертелсман 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020
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Показател Източник Наличност по години

Частна собственост Индекс на трансформация на Бертелсман 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020

Икономическа ефективност Индекс на трансформация на Бертелсман 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020

Устойчивост Индекс на трансформация на Бертелсман 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020

Ресурсна ефективност Индекс на трансформация на Бертелсман 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020

Изграждане на консенсус Индекс на трансформация на Бертелсман 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020

Международно сътрудничество Индекс на трансформация на Бертелсман 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020

Държавност Индекс на трансформация на Бертелсман 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020

Участие в политиката Индекс на трансформация на Бертелсман 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020

Върховенство на закона Индекс на трансформация на Бертелсман 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020

Стабилност на демократичните институции Индекс на трансформация на Бертелсман 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020

Политическа и социална интеграция Индекс на трансформация на Бертелсман 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020

Равнище на социално-икономическото развитие Индекс на трансформация на Бертелсман 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020

Организация на пазарната конкуренция Индекс на трансформация на Бертелсман 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020

Парична и фискална политика Индекс на трансформация на Бертелсман 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020

Икономически упадък Индекс на крехките държави 2006 – 2020

Неравномерно икономическо развитие Индекс на крехките държави 2006 – 2020

Демографски натиски Индекс на крехките държави 2006 – 2020

Бежанци и вътрешно разселени лица Индекс на крехките държави 2006 – 2020

Емиграция и изтичане на мозъци Индекс на крехките държави 2006 – 2020

E-гражданство Индекс на обществена почтеност (iPi) 2015, 2017, 2019

Ефективност на пазара на стоки Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2007 – 2017

Размер на пазара Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2007 – 2017

Пазарна капитализация Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2017 – 2019
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Отчетност и корупция 

Показател Източник Наличност по години

Барометър за отворени данни Барометър за отворени данни 2016

Отворено управление Световен форум за правосъдие 2012 – 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 – 2018, 2019

Стабилна и безпристрастна публична администрация V-Dem 2010 – 2018

Липса на корупция Световен форум за правосъдие 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019

Възприятие за корупция V-Dem 2012 – 2018

Фаворитизъм при правителствените назначения Глобален индекс за конкурентоспособност 
(ГИК)

2018

Отклоняване на публични средства Глобален индекс за конкурентоспособност 
(ГИК)

Нерегулирани плащания и подкупи Глобален индекс за конкурентоспособност 
(ГИК)

2010 – 2017

Индекс за е-управление База данни на ООН за e-управление 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Индекс за е-участие База данни на ООН за e-управление 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Прозрачно изготвяне на държавната политика Глобален индекс за конкурентоспособност 
(ГИК)

2007 – 2017

Контрол над корупцията Световни индикатори за управление 2002 – 2018

Гласност и отчетност Световни индикатори за управление 2002 – 2018

Легитимност на държавата Индекс на крехките държави 2006 – 2020

Независимост на съдебната система Индекс на обществена почтеност (iPi) 2015, 2017, 2019

Прозрачност на бюджета Индекс на обществена почтеност (iPi 2015, 2017, 2019

Институциите за политически надзор работят в съответствие 
с действащите официални правила 

База данни на институционалните профили 2012 – 2016

Процент от фирмите, които идентифицират корупцията като 
основно ограничение

Проучване на фирмите 2019 2019

Процент от фирмите, които идентифицират съдебната система 
като основно ограничение 

Проучване на фирмите 2019 2019

Процент от фирмите, които са били обект на поне едно искане 
за плащане на подкуп 

Проучване на фирмите 2019 2019

Процент от фирмите, от които се очаква да правят подаръци, 
за да си гарантират получаването на държавен договор 

Проучване на фирмите 2019 2019

Процент от фирмите, от които се очаква да правят подаръци, 
за да получат разрешение за стореж 

Проучване на фирмите 2019 2019
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Показател Източник Наличност по години

Стойност на очаквания подарък за гарантиране на държавен 
договор 

Проучване на фирмите 2019 2019

Гражданското правосъдие не е корумпирано Световен форум за правосъдие 2012 – 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 – 2018, 2019

Системата за наказателно правосъдие не е корумпирана Световен форум за правосъдие 2012 – 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 – 2018, 2019

Правни институции

Показател Източник Наличност по години

Наказателно правосъдие Световен форум за правосъдие 2012 – 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 – 2018, 2019

Гражданско правосъдие Световен форум за правосъдие 2012 – 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 – 2018, 2019

Процедури по несъстоятелност Правене на бизнес 2004 – 2020

Интегритет на съдебната система Икономическа свобода (Институт „Фрейзър“) 2017

Оспорване на регулациите Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2018

Разрешаване на спорове Глобален индекс за конкурентоспособност (ГИК) 2018

Отчетност на съдебната система V-Dem

Изпълнение на договори Правене на бизнес 2018, 2019, 2020

Върховенство на закона V-Dem 2018

Човешки права и върховенство на закона Индекс на крехките държави 2006 – 2020
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Приложения относно профила на бедността 

Въпреки постиженията си при намаляването на абсолютната бедност 
България отчита трайно едни от най-високите нива на относителна бед-
ност в ЕС. През 2018 г. процентът на хора в риск от бедност — т.е. делът на лицата 
с доходи под 60% от националния среден еквивалентен разполагаем доход (след 
социалните трансфери) — е 22,6 процента, което нарежда страната на трето 
най-високо място в ЕС след Латвия (22,9 процента) и Румъния (23,8 процента). 
По отношение на процента на хората в риск от бедност или социално изключ-
ване — дела на лицата, които са изложени на риск от бедност, обект на тежки 
материални лишения144 и живеещи в домакинства с нисък интензитет на зае-
тост145, България е страната с най-високия процент — 32,8 процента през 2018 г. 

В допълнение към високите нива на парична бедност въпреки известното  
намаление България трайно отчита високи показатели за непарична бедност. 
Наред с всички показатели за наличието на икономически проблеми България 
трайно заема по-високо от средното място в ЕС-27 
по отношение най-вече на дела на домакинства-
та, които не могат да поддържат дома си отоплен, 
което се подкрепя от факта, че България отчита 
трайно едно от най-високите нива на енергий-
на бедност в ЕС-27, както и по отношение на дела 
на домакинствата, които не могат да си позволят 
храна с протеини, и дела на домакинствата с про-
срочени задължения по ипотека, наем, кому-
нални услуги или покупки на изплащане. Делът 
на хората, които съобщават за наличие на иконо-
мически проблеми, е най-силно изразен сред до-
макинствата в квинтила на най-ниските доходи, 
като случаите са до 11 пъти повече в сравнение 
с домакинствата в квинтила с най-високи доходи.

144. Хората, живеещи в тежки  материални лишения, са силно ограничени от липса на фи-
нансови ресурси и са обект на поне 4 от 9 от следните лишения: те не могат да си позволят (1) 
да плащат наем или сметки за комунални услуги; (2) да поддържат дома си отоплен; (3) да поемат 
неочаквани разходи; (4) да консумират месо, риба или протеинов еквивалент през ден; (5) да за-
минат на едноседмична почивка; (6) да имат кола; (7) да имат пералня; (8) да имат цветен телеви-
зор или (9) телефон.

145. Хората, които живеят в домакинства с много нисък интензитет на заетост, са тези на възраст 
0 – 59 години, живещите в домакинства, в които възрастните членове на семейството (на 18 – 59 годи-
ни) са работили 20 процента или по-малко от общия си трудов потенциал през последната година.

ФИГУРА A3.1 Измерване на икономическото 
напрежение в България и в EС-27, 2018 г.

Източник: Показатели ilc_mdes01, ilc_mdes02.
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Справянето с трайно високите нива на бед-
ност и насърчаването на споделения проспе-
ритет може да бъдат постигнати чрез подо-
бряване на достъпа на бедните до по-добри 
и по-продуктивни работни места, но профи-
лът на активите, които бедните притежават, 
продължава да бъде ограничаващ фактор. 
Възприемайки подхода, основан на активите146, 
на микрониво капацитетът на домакинствата 
да генерират доходи и да избягат от бедността 
се определя от техния набор от активи (например 
човешки и финансов капитал), интензивността 
на използването им (например отработени ча-
сове, съотношение капитал/труд) и възвръщае-
мостта на активите (например заплати). Тези три 
фактора в допълнение към нетните трансфери 
определят капацитета за генериране на доходи 
на домакинствата. Характеристиките на активите 
на бедните предполагат предизвикателства и в трите измерения, които се услож-
няват допълнително от системата за социални помощи, която се характеризира 
с проблеми с насочването, покритието и адекватността, което от своя страна до-
пълнително ограничава капацитета за генериране на доходи на домакинствата.

146. Shared Prosperity: Paving the Way in Europe and Central Asia (Bussolo and Lopez-Calva, 2014).

ФИГУРА A3.2 Бедност, измерена чрез линията  
на „закотвения“ риск от бедност по вид населено място 
в България, 2018 г.

Източник: изчисления на екипа на Световната банка с данни  
от EU-SILC за периода 2011 – 2019 г., който покрива финансови 
години 2010 – 2018 г.; b показва прекъсване във времевата редица.
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ФИГУРА A3.3 Рамка за определяне на растежа и разпределението на доходите въз основа на активите
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Демографски характеристики 

Високият дял на децата и на пенсионерите сред бедните ограничава въз-
можността за подобряване на капацитета за генериране на доходи от гледна 
точка на възрастта. През 2018 г. една трета от бедните в България са възрастни 
хора (на 65+ години), а 17 процента са деца (на възраст между 0 и 14 години). 
Делът на зависимите в напреднала възраст сред бедните и свързаният с това 
спад в капацитета за генериране на доходи вероятно ще се увеличат допълни-
телно поради бързото застаряване на населението и високите нива на емигра-
ция сред населението в трудоспособна възраст.

Възрастовото разпределение на бедните води до високи коефициенти на въз-
растова зависимост, като по този начин ограничава възможността на населе-
нието в трудоспособна възраст да участва в работната сила и повишава и без 
това високите нива на финансово напрежение сред бедните в трудоспособна 
възраст. През 2019 г. коефициентът на възрастова зависимост — съотношението 
на хората на възраст 0 – 14 години и на 65 и повече години към 15 – 64-годиш-
ните — е 55,7. Сред бедните коефициентът на възрастова зависимост е 98,3 в срав-
нение с 46,4 сред хората, които не са бедни, което отразява високия дял на въз-
растните хора и децата, които са бедни. Високият коефициент на икономическа 
зависимост отразява високата икономическа тежест, пред която са изправени 
бедните в трудоспособна възраст, която вероятно ще бъде допълнително вло-
шена от бързото застаряване на населението и високите нива на емиграция сред 
населението в трудоспособна възраст. 

Минималните пенсии, които са близо една трета от прага на ЗТРБ, доприна-
сят за повишените нива на ЗТРБ сред възрастните хора. В относително изра-
жение средният еквивалентен доход на хората на възраст 65 и повече години 
в България е две трети (67 процента) от средния еквивалентен разполагаем доход 
на лицата на възраст между 0 и 64 години, което го поставя сред най-ниските 
нива в ЕС-27.147 В резултат на това коефициентът на ЗТРБ сред възрастните хора 
е 38,3 процента — почти два пъти по-висок от процента на ЗТРБ сред населението 
в трудоспособна възраст (18 – 64 години), който е 17,1 процента и 1,3 пъти повече 
от този при децата (0 – 17 години), който е 28,3 процента през 2019 г.148 Високият дял 
на възрастното население в риск от бедност е отчасти свързан с нивото на мини-
малната пенсия, която е 31 процента под относителния праг на риска от бедност 
и към юли 2020 г. засяга около 800 000 пенсионери (European Commission 2020d). 

147. Евростат, показател tespn020, последно достъпен на 11.05.2021 г. Според данните от проучва-
нето от 2019 г. на EU-SILC, което обхваща финансовата 2018 година, показателят за България е тре-
тия най-нисък в EС-27. 

148. Евростат, показател ilc_li02, последно достъпен на 11.05.2021 г. Този показател използва дан- 
ните от проучването от 2020 г. на EU-SILC survey, което обхваща финансовата 2019 година. 
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Тази ситуация вероятно отразява фактори, които са различни от размера на пен-
сиите, например пенсионно покритие, състав на домакинството и работен ста-
тус на членовете на домакинството, включително възрастта за пенсиониране.149

Жените съобщават за по-високи нива на ЗТРБ от мъжете, причината за което 
почти изцяло се дължи на по-високите нива на бедност сред възрастните 
жени. През 2018 г. коефициентът на ЗТРБ при жените е 24,3 процента в сравне-
ние с 20,9 процента при мъжете. Коефициентът на ЗТРБ е най-висок сред въз-
растните жени — 39,5 процента, в сравнение с 27,2 процента при възрастните 
мъже. Ако разглеждаме домакинствата на самотни възрастни жени, процентът 
на ЗТРБ се увеличава до 61 процента в сравнение с 46 процента при домакин-
ствата на самотни възрастни мъже. За разлика от това процентът на ЗТРБ по пол 
сред населението в трудоспособна възраст и при децата е почти еднакъв. 

Показателите за непарична бедност са особено високи сред групите от населе-
нието, които срещат големи пречки за наемане на работа, например ромите. 
Според националната статистика за доходите и условията на живот за 2019 г. 
по-голямата част (84 процента) от ромите живеят в домакинства, които се считат 
за изложени на риск от бедност и социално изключване150, в сравнение с 26 про-
цента сред етническите българи и 43 процента сред турското население. Около 
63 процента от ромите страдат от тежки материални лишения, а близо 67 про-
цента от ромите са декларирали просрочени задължения (за ипотека, наем или 
комунални сметки) в сравнение с едва 25 процента сред етническите българи. 
Две трети (66 процента) от ромските домакинства посочват, че не могат да си поз-
волят да посрещат неочаквани необходими разходи със собствени ресурси, 
а 68 процента не могат да си позволят да се хранят с месо, пиле или риба всеки 
втори ден.151 Данните от регионалното проучване на ромите за 2011 г.152 показват, 
че въпреки непосредствената близост по местоживеене между маргинализира-
ните роми и неромското население в България (обикновено около 300 метра), 
съществуват поразителни различия в качеството на жилищата и заобикалящата 
ги инфраструктура. В сравнение със своите съседи, които не са роми, маргина-
лизираните роми много по-рядко имат достъп до водоснабдяване в жилищата 
си (56 процента в сравнение с 90 процента), както и до обществена канализация 
или резервоари за отпадъчни води (52 процента в сравнение със 73 процента). 

149. Сред трудово заетите лица на възраст 65 и повече години 6,7 процента са в ЗТРБ — Евростат, 
показател ilc_iw01, последно достъпен на 11.05.2021 г.

150. Става дума за тези, които са в риск от бедност (след социалните трансфери) или в сери-
озно материално затруднение, или които живеят в домакинства с много ниска интензивност 
на заетост. 

151. Съответните дялове сред турското население са 45,3 и 25,5 процента. 

152. UNDP — Световна банка — EК (2011 г.). По отношение на жилищата и достъпа до основни услу-
ги няма налични по-скорошни данни. 
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Човешки капитал и финансови активи 

Ниските нива на натрупване на човешки капитал сред бедните огранича-
ват едновременно възможността им за намиране на работа и възнагражде-
нието за техния труд, което ги прави неспособни да избягат от бедността. 
Образованието е тясно свързано с възможността за намиране на работа — през 
2019 г. в България коефициентът на заетост сред хората на възраст от 15 до 64 
години, които имат висше образование, е 88,5 процента в сравнение с 38,4 про-
цента за възрастните с основно образование. Сравнимите цифри за нивата на без-
работица са съответно 1,9 и 13,1 процента.153 Освен това образованието е тясно 
свързано и със заплащането, като тези с основно образование са с тенденция 
да се концентрират в професиите с ниско заплащане, а близо 50 процента от рабо-
тещите с основно образование упражняват нискоквалифицирани професии 
в сравнение с по-малко от 1 процент от тези с висше образование.154 Ниските нива 
на образователни постижения сред бедните в трудоспособна възраст, от които 
59 процента са с основно образование и само 5 процента — с висше образование, 
могат отчасти да обяснят ниската заетост (39,0 процента) и тенденцията за зае-
тост в нискоквалифицирани професии с ниско заплащане (38,5 процента). 

Разликите в достъпа до образование според етническата принадлежност 
показват, че ограниченият достъп до образование започва в най-ранния 
етап от живота на децата и не успява да бъде преодолян през следващите 
години. Резултатите от наличните проучвания на ромите155 в България на нацио-
нално ниво показват, че децата от семейства в неравностойно положение, които 
започват с изоставане, продължават да са изостанали — те рядко са в състояние  
да наваксат изгубеното. Въпреки относително високия брой записани деца в пред- 
училищна подготовка според регионалните стандарти географските различия 
в образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) се запазват, като 66 
процента от ромските деца посещават предучилищни заведения без изразена 

153. Евростат, показатели [lfsa_urgaed], [lfsa_ergaed]. 

154. Евростат, показател [lfsa_egised].

155. През 2011 г. беше проведено регионално проучване на ромите в 12-те страни от Централна 
и Източна Европа от Програмата на ООН за развитие (ПРООН) с техническа помощ от страна 
на Световната банка, спонсорирана от ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“. 
Държавите, включени в регионалното проучване на ПРООН — Световна банка — ЕК през 2011 г., 
са Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Северна Македония, 
Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия и Словакия. Проучването разглежда доходите, условията 
на живот и основните резултати от човешкото развитие в ромските домакинства и в съседните 
неромски домакинства, както и въпроси относно опита, свързан с дискриминация и изключва-
не, които са валидни само за ромите. Проучването включва четири модула с въпроси за дома-
кинството и индивидуалния статус, свързани със заетостта, образованието, здравеопазване-
то, условията на живот, ранното детско развитие и грижите, както и въпроси относно нагласите 
и опита им, свързан с дискриминацията. Подобно проучване беше проведено и от Агенцията 
на ЕС по основните права в страните — членки на ЕС, през пролетта на 2016 г. Тези проучвания 
са представителни на национално ниво, както и на градско/селско равнище, но не и на по-ниски 
нива на дезагрегация.
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разлика между половете (69 и 64 процента съответно за момичетата и момче-
тата).156 Коефициентите на завършване на задължителното образование сред 
ромите като цяло са ниски, със значителни различия между половете, но сред 
по-възрастните групи различията при образователните постижения са дори 
по-големи, като малко роми завършват средно образование. Коефициентът 
на завършено задължително образование в България сред ромите на възраст 
18 – 21 години е едва 56 процента в сравнение с 96 процента сред неромите, които 
живеят в същото населено място. Коефициентите на завършване при ромските 
момичета са доста по-ниски от тези при момчетата поради високия процент 
на преждевременно отпадане от училище.

Бедните разполагат с по-малко финансови активи за посрещане на шокови 
въздействия. През 2019 г. над 80 процента от бедните домакинства докладват, 
че нямат възможност да посрещат непредвидени финансови разходи, в срав-
нение с по-малко от една трета от небедните домакинства. Уязвимостта на тези 
домакинства към шокови въздействия ограничава възможността им да натруп-
ват активи и може също да компрометира потенциала им за бъдещи печалби, 
в случай че домакинствата продават активи, за да смекчат ефектите от шоко-
вите въздействия.

156. Изчисления на FRA въз основа на регионалното проучване на ромите от 2017 г. на EU-MIDIS II. 

ФИГУРА A3.4 Нетен коефициент на записване в училище в избрани страни от ЕС, 2016 г.

Източник: изчисления на АОП въз основа на данни от регионалното проучване на EU-MIDIS II от 2016 г. 
Забележка: Нетните коефициенти на записване се изчисляват като дял на децата, посещаващи курс за придобиване на образователна степен, която съответства на тяхната 
възраст, спрямо общия брой деца на тази възраст. Национални оценки на базата на данни на Евростат.

б) Гимназиално образование (ISCED 3)a) Предучилищно (ISCED 0), задължително образование (ISCED 1 и 2)
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Интеграция на пазара на труда 

Бедните обикновено са концентрирани в географски райони с малко иконо-
мически възможности, което допълнително ограничава шанса им да намерят 
работа. Сравнението на нивото на бедност на общинско равнище със стегнатостта 
на пазара на труда — съотношението на регистрираните свободни работни места 
спрямо броя на регистрираните безработни — показва, че като цяло бедните са кон-
центрирани в районите с нисък дял на регистрираните свободни работни места 
на едно регистрирано безработно лице. Липсата на икономически възможности 
на местно ниво в съчетание с ниските нива на трудова мобилност представлява 
допълнителна пречка за увеличаване на доходите и за избягване на бедността.

В случаите, в които бедните участват на пазара на труда, те обикновено го пра-
вят по-малко интензивно. През 2019 г. над една трета от бедните живеят в дома-
кинства, които биха могли да бъдат класифицирани като домакинства с ниска 
интензивност на труда, което означава, че средно членовете на домакинството 
в трудоспособна възраст (18 – 59 години) са работили по-малко от 20% от общия 
си потенциал през предходните 12 месеца. Сравнимата цифра за небедните дома-
кинства е само 2 процента.157 Около 28 процента от ромите на възраст 18 – 69 години 
живеят в домакинства с много нисък интензитет на труда158 в сравнение със само 
5,9 процента сред етническите българи и 14 процента сред турското население. 

157. Домакинства, които се състоят само от деца, ученици на възраст под 25 години и/или хора 
на възраст над 60 години, са изключени от изчисленията по този показател. 

158. Ниската интензивност на турда на едно домакинство се отнася до съотношението между, 
от една страна, броя на месеците, през които всички членове на домакинството в трудоспособна 
възраст (18 – 59 години) са работили през референтната финансова година, и от друга страна, об-
щия брой месеци, които теоретично биха могли да бъдат отработени от същите членове на до-
макинството. За тези, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеци-
те се преобразува в пълен работен ден въз основа на отработените часове.

ФИГУРА A3.6 Регистрирани свободни работни места  
на един регистриран безработен

ФИГУРА A3.5 Коефициент на ЗТРБ, 2011 г.

3 64 0 1.3
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Регионални различия в стандарта на живот 

Бедността продължава да е значително по-висока в селските райони, откол-
кото в градовете и предградията. Разликата между селските и градските райони 
обаче се свива през 2018 г. През 2018 г. процентът на ЗТРБ в селските райони е 1,7 
пъти по-висок от този в малките градове и предградията и 2,5 пъти по-висок 
от този в големите градове. Това отразява една по-обща тенденция, при която 
бедността в селските райони трайно надвишава тази в градовете и предгра-
дията. Разликата в нивата на бедност по степен на урбанизация до голяма сте-
пен отразява неравенството в достъпа до възможности в различните региони, 
което рефлектира и в по-лошите резултати на пазара на труда. През 2017 г. нивата 
на активност сред хората на възраст 15 – 64 години са 65 процента в селските 
райони в сравнение със 74 процента в градските райони. Подобно на това нивата 
на безработица са 9,5 процента в селските райони в сравнение с 3,9 процента 
в градските райони, а нивата на заетост са 59,0 процента в селските райони и 72 
процента в градските райони.

Дезагрегирането на по-ниско географско ниво разкрива значителни раз-
личия в коефициента на бедност в България. Посредством използването 
на „закотвена“ линия на риска от бедност през 2017 г. 9 области показаха кое-
фициенти на бедност над 20 процента — Видин, Враца, Ловеч, Велико Търново, 
Шумен, Сливен, Хасково, Пазарджик и Кърджали, а една област — Монтана, 
отчете коефициент на бедност от повече от 35 процента. На другия край на ска-
лата — областите София и Перник, отбелязват най-ниските нива на бедност 
от около 5 и 9 процента респективно. Различията в нивата на бедност по ниво 
NUTS-3 до голяма степен се дължат на различията на пазара на труда. През 2018 г. 
България докладва за умерено регионално различие при заетостта на ниво NUTS-3 

ФИГУРА A3.7 Коефициент на хора в риск от бедност  
по район на ниво NUTS-3, 2018 г.

Източник: изчисления на екипа на Световната банка с данни от EU-SILC  
за периода 2011 – 2018 г., който покрива финансовите години 2010 – 2017 г.  
Ще бъде осъвременен с данни за 2019 г. и преразгледан за 2011 г.; WB International 
Comparison Programme.

ФИГУРА A3.8 Брой на бедните (в хил.) по район  
на ниво NUTS-3, 2018 г.

Източник: изчисления на екипа на Световната банка с данни от EU-SILC  
за периода 2011 – 2018 г., който покрива финансовите години 2010 – 2017 г.  
Ще бъде осъвременен с данни за 2019 г. и преразгледан за 2011 г.; WB International 
Comparison Programme.
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от 8,1 процента в сравнение със средните за EС-27 14,7 процента. Регионалните 
разлики при нивата на безработица на ниво NUTS-3 са по-осезаеми — България 
отчита регионална разлика от 90,5 процента в сравнение със средните за ЕС-27 
75,0 процента, което отразява голямата дисперсия в нивата на безработица 
на NUTS-3. Освен това ромите обикновено са концентрирани в общини с по-го-
леми различия и по-голяма степен на бедност. 

Големите вариации в бедността в различните райони се отразяват огле-
дално в големите вариации в неравенството в районите. Въпреки това по-го-
лямата част от съществуващото неравенство в България се дължи на неравен-
ства в рамките на страната, а не между регионите. През 2017 г. осем региона 
по NUTS-3 имат еквивалент на Джини за възрастен над 0,40 — Видин, Монтана, 
Ловеч, Габрово, Силвен, София-град, Хасково и Пазарджик. От нивото на нера-
венство в България през 2017 г. 88 процента могат да бъдат отдадени на неравен-
ството вътре в регионите.
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Жените като цяло имат по-лоши резултати на пазара на труда в сравнение 
с мъжете, но се наблюдава напредък, постигнат с течение на времето. През 
2020 г. коефициентът на участие в работната сила на жените (на възраст 20 – 64 
години) е 72,4 процента, което отбелязва повишение в сравнение с 69,6 про-
цента през 2015 г., макар и този процент да е по-нисък от коефициента на учас-
тие в работната сила на мъжете (на възраст 20 – 64 години) от 82,2 процента.159 
Въпреки че жените продължават да имат по-ниски нива на заетост (68,9 процента) 
в сравнение с мъжете (77,8 процента), тази цифра представлява значително уве-
личение от 63,8 процента през 2015 г.160 Равнището на безработица при жените 
показва подобен напредък в тези измерения, намалявайки от 8,3 процента през 
2015 г. до 4,7 процента през 2020 г., по-ниско ниво от 5,4 процента, регистри-
рани за мъжете през 2020 г.161 През 2019 г. жените печелят средно 14,1 процента 
по-малко от мъжете, което отбелязва подобрение от 15,5 процента през 2015 г.162

Някои от неблагоприятните резултати на пазара на труда биха могли да се обяс-
нят с големите препятствия за влизане в него, пред които са изправени 
жените поради непропорционалния им ангажимент с домакинска рабо-
та и отговорностите, свързани с грижи. В България има тенденция жените 
да са непропорционално по-ангажирани с полагането на грижи в сравнение 
с мъжете (39 процента в сравнение с 26 процента за мъжете).163 Освен това жени- 
те съобщават, че са непропорционално ангажирани с домакинска работа и гот- 
вене (73 процента срещу 13 процента). И двата фактора биха могли да предста-
вляват пречки за навлизане на пазара на труда.

Големите пречки пред връщането на работа на жените с деца въпреки щед-
рите политики за отпуск по майчинство също биха могли да помогнат за обяс-
няване на неблагоприятните резултати на пазара на труда. България има една 
от най-щедрите политики за отпуск по майчинство в ЕС и ОИСР и се нарежда 

159. Евростат indicator [lfsa_argaed].

160. Евростат indicator [lfsa_argaed].

161. Евростат indicator [lfsa_argaed].

162. Евростат indicator [earn_gr_gpgr2]. 

163. Европейски институт за равенство между половете (EIGE). 
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на 3-то място по продължителност на отпуска при пълно заплащане.164, 165 Въпреки 
че се допуска споделяне на отпуска по майчинство, както и наличието на отделна 
разпоредба за отпуск по бащинство, процентът на българските бащи, които полз-
ват отпуск за отглеждане на дете, е едва 11 процента.166 Несъответствието в усвоява-
нето на отпуска по майчинство в комбинация с факта, че жените поемат повечето 
от отговорностите, свързани с грижите за детето, са причината за по-голяма чес-
тота на прекъсване на кариерата на жените и по-дълги периоди извън работната 
сила, което потенциално води до по-големи проблеми на пазара на труда. През 
2018 г. 89 процента от жените с деца съобщават за прекъсване на кариерата си заради 
отглеждане на децата в сравнение само с 1 процент от мъжете с деца.167 Освен това 
61 процента от мъжете съобщават за прекъсване на кариерата си за 6 месеца или 
по-малко, докато 91 процента от жените съобщават за прекъсване на кариерата 
си за повече от година, като над половината от тях — за над две години.168 

В рамките на пазара на труда професионалната сегрегация продължава 
да съществува, като жените продължават да бъдат слабо представени във 
високотехнологичните STEM области въпреки по-високите нива на придо-
бито висше образование. От 2015 г. насам делът на жените на възраст 30 – 34 
години с висше образование остава непроменен от стойностите през 2015 г. — 40 
процента.169 Въпреки по-големия коефициент на жени с висше образование (40 
процента) в сравнение с мъжете (27 процента) жените продължават да бъдат 
недостатъчно представени сред учените и инженерите в областта на високите 
технологии — едва 27,4 процента от работните места през 2020 г., което е спад 
от стойността през 2015 г. от 29,8 процента.170

Жените продължават да са недостатъчно представени при работните мес-
та в областта на ИКТ, въпреки че притежават компетенции за цифрови уме-
ния, сравними с тези на мъжете. В периода от 2015 до 2020 г. делът на жените 
в ИКТ е спаднал леко от 30 на 28 процента.171 Това произтича от факта, че жени-
те са недостатъчно представени сред завършващите ИКТ специалности 

164. База данни на ОИСР за семейството, https://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.
pdf 

165. База данни на ОИСР за семейството, https://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.
pdf 

166. “Parental and paternity leave-Uptake by fathers,” Eurofund, 2019. https://www.eurofound.europa.eu/
publications/customised-report/2019/parental-and-paternity-leave-uptake-by-fathers

167. Евростат, показател [lfso_18stlened].

168. Евростат, показател [lfso_18parlved]. 

169. Евростат, показател [edat_lfse_03]. 

170. Евростат, показател [hrst_st_nsecsex2]. 

171. Евростат, показател [isoc_sks_itsps]. 
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и представляват едва 34 процента през 2020 г. спрямо 39 процента през 2015 г.172 
През 2020 г. сравнимите проценти на жените (30 процента) и мъжете (28 про-
цента) показват, че жените притежават основни или над основни цифрови уме-
ния и компетенции. 

Представителството на жените на високи позиции в обществото като цяло 
се е подобрило с течение на времето. През 2020 г. 27 процента от местата в бъл-
гарския парламент са заети от жени спрямо 20 процента през 2015 г. (Европейски 
институт за равенство между половете). Въпреки че бележи подобрение, тази 
стойност остава под средната за ЕС-27 от 32 процента през 2020 г. (Европейски 
институт за равенство между половете). Делът на жените на министерски пози-
ции се е увеличил от 35 процента през 2015 г. на 39 процента през 2020 г. — стой-
ност над средната за ЕС-27 от 32 процента (Световна банка). Извън политическата 
арена делът на жените на ръководни позиции се е увеличил от 37 процента през 
2015 г. на 43 процента през 2020 г., надминавайки средната стойност за ЕС-27 
от 34 процента (Евростат). Делът на жените в управителните съвети на най-голе-
мите компании обаче е намалял от 19 процента през 2015 г. на 13 процента през 
2020 г. — по-малко от половината от средното за ЕС-27 от 30 процента (Европейски 
институт за равенство между половете). 

Въпреки че е постигнат напредък в законодателството за борба с домашно-
то насилие, истинският брой на случаите на насилие срещу жени и деца 
вероятно е прикрит от недостатъчно докладване. През 2019 г. България на-
прави промени в Наказателния си кодекс, за да криминализира всички фор-
ми на домашно насилие (Европейски институт за равенство между половете). 
Преди това в България нямаше закон, криминализиращ домашното насилие 
(Българска фондация за джендър изследвания, 2012 г.). Въпреки че България 
е страната с едно от най-ниските нива на докладване на насилието срещу жени 
и деца в ЕС, съществуват опасения относно недостатъчно докладване, което може 
да означава, че 70 – 80 процента от случаите не са докладвани, като този процент 
достига до 90 процента сред ромските жени (Център за изследване на демокра-
цията, 2015 г.). Въздействието на COVID-19 и свързаните с него карантинни мер-
ки за изолация доведе до увеличаване на случаите на домашно насилие към ме-
сец май в сравнение със съответния период на предходната година, като 8 жени 
загубиха живота си от ръката на своите партньори или членове на семейство-
то (Център за изследване на демокрацията, 2020 г.). Освен това горещите линии 
за случаи на насилие и търсене на помощ отбелязаха забележимо по-висок ръст 
в броя на обажданията (Център за изследване на демокрацията, 2020 г.)

Пандемията от COVID-19 повлия негативно на напредъка в резултатите на па-
зара на труда при жените, като жените отчитат по-голям спад в отработените 

172. Евростат, показател [educ_uoe_grad02].
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часове от мъжете. Отсъствията от работа са три пъти повече на брой при жени-
те и четири пъти повече при мъжете в разгара на пандемията на COVID-19 през 
второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответния период на 2019 г.173 
Това вероятно се дължи на свръхпредставеността на жените в някои основни 
области — жените са 80 процента от работещите в областта на хуманната меди-
цина, социалните дейности и образованието.174 Жените отчитат по-голям спад 
в отработените часове (13,5 процента срещу 10,2 процента) в разгара на кризата 
през второто тримесечие на 2020 г.175 Това може отчасти да се дължи на факта, 
че жените поемат повече отговорности, свързани с грижи заради пандемията 
от COVID-19.

173. Евростат, показател [lfsi_abs_q].

174. Евростат, показател [lfs_egan2].

175. Евростат, показател [lfsi_ahw_q].

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЗАЕТОСТ 

СЕМЕЙСТВО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

COVID-19

• 27 процента от местата в парламента са заети от жени. 
• 43 процента от жените са на министерски позиции.
• Едва 13 процента от позициите в бордовете на директорите са заети от жени.
• 43 процента от жените са на мениджърски позиции.

•Степента на активност сред жените на възраст 20 – 64 години е 72,4 процента 
в сравнение с 82,2 процента при мъжете, а сред жените на възраст 
55+ е 62,2 процента.

• Възрастните жени в селските райони са непропорционално по-засегнати от бедността.
• Коефициентът на заетост е 68,9 процента в сравнение със 77,8 процента при мъжете.
• Нивото на безработица при жените е 4,7 процента в сравнение с 5,4 процента 

при мъжете.
• Ромските жени са с най-висок процент на неактивност, най-ниски нива на заетост 

и най-високи нива на безработица. 
• Разликата в заплащането между половете е 14,1 процента през 2019 г. 
• Разликата в пенсиите по пол е 22,8 процента през 2019 г.

• България е на 3-то място по продължителност на изцяло платения отпуск 
по майчинство сред страните от ЕС и ОИСР.

• Жените съобщават, че са непропорционално ангажирани с грижите в домакинството 
(39 процента) в сравнение с мъжете (26 процента).

• Липсата на грижи за деца в предучилищна възраст в селските райони ограничава 
участието на жените от тези райони в работната сила.

• Жените обикновено повече се занимават с готвенето и с домакинската работа 
(73 процента) в сравнение с мъжете (13 процента).

• Жените на възраст 30–34 години, 
завършили висше образование, 
са повече от мъжете (40 процента 
срещу 27 процента).

• Почти еднакъв процент мъже и жени 
притежават основни или по-високи 
цифрови умения (30 процента 
срещу 28 процента).

• По-малкко жени завършват ИКТ 
(35 процента срещу 65 процента).

• По-малко жени са учени, инженери 
и работят  във високотехнологичните 
сектори  (27 процента срещу 
73 процента).

• 71 процента от ромските жени 
съобщават, че са напуснали училище 
преди 16-годишна възраст, 
в сравнение с 27 процента 
от неромите, които живеят в същото 
населено място.

• При жените има по-голям спад 
в отработените часове в сравнение 
с мъжете.

• Жените са свръхпредставени сред 
работниците на първа линия поради 
професионалната сегрегация.

• Увеличение на сигналите и 
смъртните случаи заради домашно 
насилие в резултат на COVID-19.

•Жените вероятно ще се сблъскат 
с по-голяма необходимост от 
полагане на грижи.
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Таблица за приоритизация 

Приоритетна  
област

Завършване на краткосрочни 
действия (1 – 2 години)

Завършване на средносрочни действия 
(3 – 5 години)

Завършване на дългосрочни 
област действия (5+ години)

ПО-БЪРЗ РАСТЕЖ 

Регулаторна 
среда 

Укрепване на ОВ, включително 
чрез разширяване на използването 
на последващи ОВ и подобряване 
на процеса на обществени консултации
Подобряване на рамката 
на заплатите, включително заплащане, 
обвързано с постигнатите резултати, 
за привличане/задържане на таланти
Създаване на модел за управление 
на данните, който позволява 
на правителството да се възползва 
от големи масиви от данни (big 
data), като същевременно запазва 
поверителността на гражданите 
в съответствие с изискванията 
на Общия регламент за защита 
на данните (GDPR)

Възприемане на съвременни регулаторни 
подходи като принципа „one-in, one-out“ 
и прегледи на функционалността 
Подкрепа за цифровата свързаност 
на публичните институции 
и за разработването на архитектура, 
изградена около данните, и на рамка 
за оперативна съвместимост 
Ускоряване на прехода към хибридна 
облачна система с цел привличане на частни 
инвестиции в зелени центрове за данни 
и прилагане на политиката „облачен 
по подразбиране“ 

Въвеждане на електронно 
правораздаване и на система 
за управление на делата 
в съдебната система 
Въвеждане на съвременни 
принципи за управление 
на данните, включително 
принципите „само веднъж“, 
„цифров по подразбиране“ 
и „отворен по подразбиране“ 
Планиране на преход 
към „проактивни” услуги 
с използването на иновативни 
технологии (ИИ и блокчейн 
технологии)

Иновации 
и научни 
изследвания 

Синхронизиране на различните 
стратегически документи и програми 
за подкрепа на НТИ с новата програма 
„България 2030“
Засилване на мониторинга и оценката 
на инвестициите в НТИ (например 
редовни оценки на въздействието 
на портфолиото за НТИ)

Инвестиции в подкрепа на цифровата 
трансформация на МСП (грантове, данъчни 
стимули за използване на електронни услуги; 
информационни кампании, обучение 
и сертифициране на собственици на МСП и т.н.)
Приоритизиране на разработването 
на политика за зелени технологии 
за научноизследователска и развойна дейност 
и предприемачество
Концентриране на капацитета 
за държавна научноизследователска 
и развойна дейност, така че да се повишат 
качеството и количеството на резултатите 
от изследванията
Подобряване на управлението 
и стратегическата ориентация на държавните 
научноизследователски институции

Увеличаване на националните 
средства за НТИ с ясно 
дефинирани цели 

Надграждане 
на умения 

Подкрепа за учениците 
в неравностойно положение за достъп 
до цифрови устройства, интернет
Укрепване на системата за ранно 
предупреждение за откриване 
на потенциално отпадащи ученици; 
подкрепа за реинтеграцията 
на завърналите се отпаднали ученици
Облекчаване на тежестта 
на разходите, свързани с ранното 
детско и предучилищно образование 
за децата в неравностойно положение 

Създаване на виртуални класни стаи 
и интегриране на технологиите във 
физическите класни стаи
Реформиране и съгласуване на учебните 
програми с търсенето на умения
Укрепване на професионалното развитие 
на учителите за по-добро формиране 
на умения и задълбочено учене

Укрепване на системата 
за финансиране в посока 
финансиране въз основа 
на постигнати резултати 
и измерване на въздействието 
на инвестициите 
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Приоритетна 
област

Завършване на краткосрочни 
действия (1 – 2 години)

Завършване на средносрочни действия 
(3 – 5 години)

Завършване на дългосрочни 
действия (5+ години)

Фискална политика 
за растеж 

Интегриране на прегледа на разходите 
в годишния бюджетен цикъл
Преразглеждане на системата за преки 
данъци от гледна точка на подпомагане 
на възстановяването чрез стимулиране 
на инвестициите и участието на пазара 
на труда, чрез намаляване на данъците 
или посредством други стимули

Използване на съвременни инструменти 
за детайлен преглед на публичните приходи, 
разходи и институции
Укрепване на процеса на бюджетиране въз 
основа на постигнатите резултати
Постигане на по-благоприятна за растежа 
данъчна система чрез увеличаване 
на дела на данъците върху собствеността 
и въглеродните данъци за сметка на по-ниски 
преки данъци
Подобряване на управлението на публичните 
инвестиции (УПИ) чрез въвеждане на система 
за УПИ, укрепване на прединвестиционната 
фаза и въвеждане на стандартни насоки 
за оценка и подбор на проекти

Допълнително децентрализиране 
на данъците и приходите с цел 
да се подпомогне намаляването 
на регионалните различия
Въвеждане на екологосъобразно 
маркиране на бюджета, например 
чрез приемане на таксономията 
на ЕС за устойчиво финансиране 
и нови насоки за оценка 
на проекти, които включват 
критерии за зелена икономика
Предприемане на постепенни 
стъпки за финансово 
стабилизиране на пенсионната 
система, включително чрез 
стимулиране на гражданите 
да поемат по-голяма 
отговорност за спестяванията 
си за пенсиониране независимо 
дали чрез задължителната или чрез 
доброволната пенсионна система 
или чрез лични спестявания

Достъп 
до финансиране 

Справяне с повишените нива 
на необслужвани кредити 
посредством насърчаване на банките 
да ги идентифицират своевременно 
и с адекватно обезпечение 
и да се справят с тях, след като започне 
процесът на възстановяване 
Подготовка за потенциално увеличаване 
на броя на фалитите чрез приемане 
на реформи в рамката за обявяване 
на несъстоятелност и въвеждане 
на система за ранно предупреждение, 
която да сигнализира за потенциални 
трудности при обслужването на дълга

Укрепване на системата за кредитно отчитане 
чрез модернизиране на публичния кредитен 
регистър и насърчаване на създаването 
на благоприятна среда за частните кредитни 
бюра
Отстраняване на слабостите 
в застрахователния сектор по отношение 
на адекватността на разпоредбите, 
уместността на оценката на некотираните 
активи и ефективността на управлението

Повишаване на усилията 
за екологизиране на финансовия 
сектор и включване на свързания 
с климата риск в експозицията 
на банковия сектор

Инфраструктура 
и свързаност 

Привеждане в съответствие 
на правната рамка за електронни 
комуникации с новия Европейски 
кодекс за електронни съобщения
Прилагане на Директивата 
на ЕС за намаляване на разходите 
за широколентов достъп (2014/61/
EС) с цел насърчаване на споделянето 
на подземни канали, кули заедно 
с енергийната и транспортната 
инфраструктура и цифровизация 
на тези сектори

Увеличаване на разнообразието 
и устойчивостта на международните интернет 
връзки към съседните страни, включително 
допълнителни подводни кабели
Допълнително подобряване 
на качеството на пътищата с фокус 
върху пътищата от най-висок клас, както 
и подобряване на свързаността и достъпа 
до трансевропейската транспортна мрежа 
и важните икономически центрове
Постепенно увеличаване на толтаксите 
до оптималното ниво за генериране 
на ресурси за поддръжка на пътищата
Ускоряване на разгръщането 
на широколентов достъп чрез изграждане 
на опорна инфраструктура и свързаност 
към крайните потребители в районите, които 
не са обслужени в достатъчна степен 
Прилагане на стандарти за екологизиране 
и повишаване на устойчивостта на цифровата 
инфраструктура
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Приоритетна 
област

Завършване на краткосрочни 
действия (1 – 2 години)

Завършване на средносрочни действия 
(3 – 5 години)

Завършване на дългосрочни 
действия (5+ години)

ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ 

Работна заетост 
и мобилност 

Укрепване и интегриране 
на МиО в активните програми 
на пазара на труда 
с цел осигуряване с информация 
на решенията за развитие, закриване 
и консолидация
Осигуряване на стимули 
за работодателите да насърчават 
обучението на работната сила 
Укрепване на съществуващите 
механизми за прогнозиране 
на развитията на пазара на труда 
за предоставяне на информация 
на различни потребители 

Цифров: укрепване на програмата 
за повишаване на квалификацията 
и преквалификацията, за да отразява 
по-добре настоящото и бъдещото търсене 
на умения с фокус върху цифровите умения
Проектиране на система за разузнаване 
на пазара на труда и предвиждане 
на необходимите умения и съгласуване 
на АППТ с нея
Разработване на специализирани 
и интегрирани услуги за подкрепа на заетостта 
за най-уязвимите групи
Обновяване на съществуващата 
информационна система за пазара на труда, 
като се използват технологични решения
Формализиране на процеса за определяне 
и актуализиране на минималната работна 
заплата

Институционален: интегриране 
на информационната система 
на Агенцията по заетостта с други 
правителствени агенции, които 
предоставят допълващи услуги
Възлагане на някои услуги 
на специализирани агенции, 
включително неправителствени 
организации, особено 
по отношение на групите, които 
срещат трудности при наемане 
на работа
Укрепване и по-нататъшно 
развитие на капацитета 
на местните доставчици на услуги 
за подпомагане на групите, които 
срещат трудности при наемане 
на работа
Контрол на качеството 
и уместността на услугите, 
които предлагат чрез договори 
за финансиране, базирани 
на резултати

Социално 
подпомагане 

Укрепване на адекватността 
и обхвата на програмите за социално 
подпомагане, насочени към справяне 
с бедността
Автоматично индексиране на ГМД
Възрастни хора: преглежадане 
на социалната пенсия от гледна точка 
на улесняване на достъпа и критериите 
за допустимост

Въвеждане на бонуси на работното място с цел 
насърчаване на прехода от социални грижи 
към заетост за тези, които могат да работят
Екологични: промяна при помощите 
за отопление с цел насърчаване на прехода 
към чисти горива
Възрастни: преглед и консолидация 
на многопластовата система за подпомагане 
с цел по-добро покритие и адекватни помощи 
за бедните пенсионери

Институционални: подобряване 
на интегрираното предоставяне 
на услуги чрез увеличаване 
на обхвата на центровете 
за заетост и социално 
подпомагане

Здравеопазване Подобряване на ефективността 
на разходите за здравеопазване 

Цифрови: ускоряване 
на процеса на цифровизация на сектора 
на здравеопазването
Намаляване на доплащанията от „джоба“ 
на пациента
Система за развитие на дългосрочните грижи, 
включително парични обезщетения, семейна 
подкрепа и координация на грижите

Институционални: укрепване 
на институционалните 
и управленските структури
Укрепване на първичната 
и превантивната помощ 
и промяна на баланса за сметка 
на болничната помощ
Увеличаване на публичните 
разходи за здравеопазване

Приобщаващи 
и устойчиви 
общински 
услуги и жилища 

Институционални: разработване 
на национална политика за градската 
среда, която подкрепя приобщаването, 
въвежда диференциран подход 
в планирането на градската среда 
и инвестициите 
Изпълнение на програми за саниране 
на многофамилните сгради с фокус 
върху бедните/маргинализираните 

Подкрепа на общините за екологизиране 
на градската инфраструктура с фокус върху 
изоставащите райони с цел подобряване 
на предоставянето на услуги
Проектиране и въвеждане на програма 
за субсидиране на наемите, насочена към 
бедните и маргинализираните домакинства

Целенасочени и подходящо 
проектирани регионални 
и общински инвестиции 
с фокус върху подобряване 
на предоставянето на услуги 
и перспективите за растеж 
в изоставащите региони 
и общини
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Приоритетна 
област

Завършване на краткосрочни 
действия (1 – 2 години)

Завършване на средносрочни действия 
(3 – 5 години)

Завършване на дългосрочни 
действия (5+ години)

Социална 
устойчивост 

Повишаване 
на отчетността на държавните органи 
и на доставчиците на услуги чрез 
допълнително използване на портала 
за отворени данни и платформите 
за електронно управление
Разширяване на възможностите 
за социален диалог, ангажиране 
на гражданите и постигане на социален 
консенсус по програмата с реформи 
на правителството, като се гарантира, 
че уязвимите групи от населението 
са изцяло представени

Инвестиции в социално сближаване 
и покриване на пропуските в основната 
инфраструктура и услуги чрез подкрепа 
на местните власти и партньори 
за разработване на приобщаващо 
и ефективно предоставяне на услуги, 
отразяващи нуждите и предпочитанията 
на общността

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

Декарбонизация 
на икономиката 

Разработване на инвестиционни 
програми и механизми 
за финансиране с използване 
на средствата от ЕС, като 
се приоритизират: (1) инвестициите 
в енергийна ефективност 
в строителството и по-специално 
в жилищата; (2) подходяща градска 
инфраструктура за намаляване 
на разрастването на градовете; (3) 
повишаване на употребата на енергия 
от възобновяеми източници; и (4) 
електрификация на автопарка
Разработване на дългосрочно 
планиране за устойчиво отопление, 
включително пътна карта 
за централното парно отопление
Проектиране на нови програми 
за регионално развитие за справяне 
с пространствените въздействия 
на енергийния преход

Насърчаване на инвестициите 
в децентрализирана чиста енергия чрез 
регулаторни и фискални стимули, насочени 
към домакинствата и МСП
Финализиране на либерализацията 
на енергийния пазар, без да се забравят 
аспектите на приобщаването
Увеличаване на навлизането на енергия 
от възобновяеми източници посредством: 
(1) укрепване на мрежата; (2) разпределени 
възобновяеми енергийни източници; 
и (3) по-тясно свързване на когенерацията 
на топлинна и електрическа енергия
Иницииране на поредица от инвестиции 
за управление на социално-икономическите 
въздействия от енергийния преход във 
въглищните и въглеродно интензивните 
региони

Инвестиции в мека и твърда 
инфраструктура за регионална 
интеграция на енергийните 
пазари
Осъществяване на цифрова 
трансформация на енергийната 
инфраструктура и предоставянето 
на услуги
Подкрепа за засегнатите региони 
в развитието на основополагащи 
инвестиции и капацитет 
за гарантиране на справедливост 
на енергийния преход

Намаляване 
на отпадъците 
и замърсяването 
чрез 
преминаване 
към кръгова, 
ресурсно-
ефективна 
икономика 

Подобряване на изпълнението 
на регламентите за качеството 
на въздуха чрез фокусиране 
върху повишаване на капацитета 
на публичния сектор, особено 
на местно ниво 
Бързо изпълнение на програмите 
от мерки в плановете за управление 
на речните басейни
Отделяне на достатъчни ресурси 
за бързото изпълнение на Националния 
план за управление на отпадъците 
и Морската стратегия на България
Премахване на институционалните 
пречки пред събирането, 
транспортирането и рециклирането 
на твърди отпадъци от общинските власти
Разработване на план за действие 
за намаляване на загубите 
и разхищаването на храна

Създаване на регулаторна рамка и стимули 
за насърчаване на по-високи нива 
на рециклиране
Изпълнение на пилотни програми за битови 
отпадъци и рециклиране в избрани градове
Създаване на оперативна група в рамките 
на Европейската платформа за иновации, 
насърчаваща иновациите в политиката 
за кръгова икономика
Изпълнение на национална стратегия и план 
за действие относно кръговата икономика

Намаляване на количеството 
депонирани отпадъци 
под средните за ЕС нива 
и премахване на замърсяването 
на водните басейни 
Подобряване на ефективността 
на производството и търговията 
с храни 
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Приоритетна 
област

Завършване на краткосрочни 
действия (1 – 2 години)

Завършване на средносрочни 
действия (3 – 5 години)

Завършване на дългосрочни 
действия (5+ години)

Оползотво-
ряване 
на природните 
активи 
и адаптация 
към 
изменението 
на климата 

Финализиране на набора от планове/
инструменти за управление на „Натура 
2000“ и разпределяне на ресурсите 
за тяхното изпълнение
Разработване на нови инвестиционни 
програми за гарантиране 
на сигурността на водата (количество 
и качество) за битовите потребители 
и избягване на недостига на вода
Оползотворяване на икономическите 
възможности, произтичащи 
от екологизирането на селското 
стопанство, включително чрез 
интегриране на опазването 
на биологичното разнообразие 
в производствените подходи

Разработване на съгласувана 
рамка от политики за преодоляване 
на ограниченията пред развитието 
на синята икономика на страната
Оценка на разходите и ползите 
от подновяването на инвестициите 
в инфраструктурата за напояване 
Увеличаване на целите 
на агроекологичните мерки 

Разглеждане на множество опции 
(обединяване на финансирането) 
за запълване на недостига 
на финансиране във ВиК с фокус върху 
намаляване на загубите и по-широк 
достъп до питейна вода и канализация 

Устойчивост 
на природни 
заплахи 
и климатични 
екстремни 
явления 

Финализиране на профила на страната 
относно риска от множество опасности 
и подробните оценки на риска с цел 
подпомагане на идентифицирането 
на спешни и критични нужди 
от инвестиции
Гарантиране на изпълнението 
на отключващите условия за улесняване 
на достъпа до европейски ресурси 
Разглеждане на настоящата рамка 
от политики и дали механизмите 
за изпълнение отчитат адекватно нивото 
на катастрофичен сеизмичен риск

Подобряване на готовността 
за реакция при бедствия чрез 
подобрени информационни системи 
относно риска и за инвестиции в УРБ 
и модерна, консолидирана система 
за ранно предупреждение за множество 
опасности
Повишаване на финансовия 
капацитет на страната за бързо 
реагиране на катастрофични събития 
чрез разработване на стратегия 
за рисково финансиране, която има 
за цел да разшири и/или разработи 
инструменти за финансиране и рисково 
застраховане на национално ниво, както 
и на ниво бизнеси и домакинства

Инвестиции в приоритетни нужди, 
свързани с устойчивостта, като 
подобряване на критичната 
инфраструктура за реагиране, 
започвайки с инвестиции, които 
са печаливши при всички положения 
(в гражданска защита, училища 
и болници)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Развитие на темите и приоритетните области  
от първия САС и актуализацията му 

Стълб Тематични области в първия САС Актуализация на тематичните области в САС 2

По-бърз растеж • Регулация и иновации 
• Умения 
• Инфраструктура (транспорт) 

• Регулаторна среда 
• Надграждане на уменията 
• Инфраструктура (транспортна и цифрова)
• Иновации и научни изследвания 
• Фискална политика за растеж 
• Достъп до финансиране 

Приобщаващ 
растеж 

• Мобилност и икономическо включване 
• Здравеопазване и дългосрочни грижи 
• Система за социална защита 
• Пенсии 

• Мобилност и икономическо включване 
• Здравеопазване и дългосрочни грижи 
• Система за социална защита (вкл. пенсии)
• Социална стабилност и доверие 

Устойчив растеж • Макроикономическа стабилност 
• Социална стабилност 
• Околна среда 

• Декарбонизация 
• Намаляване на отпечатъка на растежа върху околната среда
• Оползотворяване на природните активи и адаптиране към изменението на климата 
• Устойчивост 

Пътища в САС 1 Приоритетни области в САС 1 Пътища в САС 2 Приоритетни области в САС 2 

Укрепване на правната 
и институционална рамка 
за постигане на добро 
управление

• Регулация и иновации 
• Мрежи за социална сигурност 
• Инфраструктура (транспорт)
• Макроикономическа стабилност 
• Социална стабилност 
• Околна среда

Укрепване на правната 
и институционална рамка 
за постигане на добро 
управление

• Укрепване на регулаторните механизми за качество 
и отчетност

• Повишаване на ефективността и ефикасността 
на публичните институции

Повишаване на уменията 
и пригодността за работа 
за всички българи 

• Мобилност и икономическо 
включване

• Умения 

Повишаване 
на продуктивността, уменията 
и пригодността за работа 
за всички 

• Преодоляване на пречките пред производителността
• Подобряване на уменията
• Повишаване на пригодността за работна заетост 

и мобилността

Подобряване 
на ефективността 
на публичните разходи 

• Здравеопазване и дългосрочни 
грижи 

• Пенсии 

Подобряване 
на ефективността, 
ефикасността и адекватността 
на публичните разходи 
за по-добро предоставяне 
на услуги

• Увеличаване на преразпределението през бюджета
• Управление на демографските промени и подкрепа 

за здравословен живот
• Насърчаване на приобщаващо и устойчиво 

регионално развитие

Повишаване на устойчивостта 
на модела на растеж

• Изместване на траекторията на декарбонизацията
• Намаляване на отпадъците и замърсяването 
• Оползотворяване на природните активи и адаптиране 

към изменението на климата
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