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РЕЗЮМЕ 
 
България е поела ангажимента да спазва принципите на многопартийната 
демокрация, плурализма и пазарната икономика, в съответствие с условията, 
определени в член 1 от Споразумението за създаване на Банката и спазва своя 
ангажимент. След присъединяването на страната към ЕС през 2007 г. стремежът 
към задълбочаване на интеграцията в ЕС продължава да бъде важна опорна 
точка за реформите. 
 
Българската икономика преживя глобалната финансова криза и вече се 
възстановява след резкия спад в общия обем на производството в размер на –
5,5 % през 2009 г. През 2010 г. икономиката бележи почти постоянен ръст от 
0,2 %, но се очаква през 2011 г. растежът й да се засили и да достигне между 1 и 
2 %. ПЧИ спаднаха значително до близо 4,1 % от БВП през 2010 г. в сравнение 
със 7 % през 2009 г. Предвид факта, че страната все още преживява последиците 
от икономическата криза и изпитва недостиг на инвестиции, обемът на 
инвестиционните кредити е доста нисък. Ръстът на кредитирането остава 
скромен, като по-специално се забелязва стагнация в корпоративното 
кредитиране. Въздействието на кризата върху домакинствата се разпростря 
нашироко и на места се прояви особено болезнено с рязко покачване на 
безработицата до около 10 % през 2010 г. и понижаване на стандарта на живот. 
 
Перспективите за растеж в дългосрочен план са благоприятни, предвид високия 
потенциал за догонване, тъй като България има най-ниския БВП на глава от 
населението (с корекция за паритета на покупателна способност) в ЕС. Въпреки 
това остават значителни рискове, свързани преди всичко с високото ниво на 
външния дълг (близо 100 % от БВП) и уязвимостта на страната по отношение на 
евентуално вредно въздействие в рамките на региона. Настоящото правителство 
е очертало амбициозен дневен ред за реформи в съдебната власт и публичната 
администрация, който включва усилия за ускоряване на борбата с корупцията и 
организираната престъпност. В последно време Правителството подчертава 
необходимостта да се подобри инфраструктурата – на първо място пътната 
мрежа – като средство за стимулиране на растежа. Тези задачи продължават да 
бъдат от съществено значение, за да се привличат инвестиции, да се засили 
конкурентоспособността на страната и да се постигне устойчив растеж в 
дългосрочен план. 
 
Въпреки че България е страна в напреднала степен на преход и държава-членка 
на ЕС, тя все още е изправена пред съществени предизвикателства през 
следващите години в някои сектори, свързани с прехода. Ключовите 
предизвикателства, свързани с прехода, за чието преодоляване може да се 
работи чрез финансиране и помощ от ЕБВР, включват: 
 
 Преструктуриране на енергийния сектор и повишаване на енергийната 

ефективност и устойчивост. Въпреки извършените през последните години 
подобрения, България продължава да бъде най-енергоемката икономика в 
ЕС и все още не е осъществила прехода към ефективна, нисковъглеродна 
икономика. 

 Насърчаване на пренасочването от секторите на нетъргуеми продукти 
към сектори на търгуеми продукти. Перспективите за бъдещ растеж в 



голяма степен зависят от развиването на по-висок капацитет за износ и на 
основани на знания отрасли, което на свой ред ще се превърне във важен 
източник на иновации и научноизследователска и развойна дейност. 

 Укрепване на секторите в областта на инфраструктурата посредством 
по-ефективно управление. При много дейности в областта на 
инфраструктурата – водоснабдяване, отпадъци, пътища, железопътни линии, 
пристанища, и т.н. – е необходимо подобряване на управлението, свързано с 
участие на частния сектор и е налице необходимост от по-нататъшно 
укрепване на регулаторния капацитет. 

 Развиване на финансовите пазари. Развитието на финансовите пазари 
пострада по време на кризата, пазарът за секюритизация не е развит, а 
ипотечният пазар на обезпечените облигации замря. 

Стратегически насоки 

Приоритетите на Банката за следващите три години ще бъдат да подпомага 
Правителството в осъществяването на плановете му за реформи и да продължи 
да укрепва ролята на частния сектор в генерирането на растеж, стимулирането 
на инвестициите, предоставянето на услуги от първа необходимост и 
насърчаване на конкурентоспособността и иновациите в корпоративните 
сектори. Приоритетите на Банката са съсредоточени в онези области, в които 
нерешените проблеми на прехода продължават да бъдат съществени и в които 
финансовите и експертни възможности на Банката могат да послужат като 
допълнение към онова, което могат да предоставят търговските и нетърговските 
източници на финансиране. Дейностите на Банката в България ще бъдат 
насочени към следните оперативни приоритети: 

 Разработване на устойчиви енергийни политики и инвестиции. Банката 
ще подпомага прехода на България към нисковъглеродна икономика и 
засилването на енергийната й сигурност, като подкрепя производството на 
електроенергия от възобновяеми и екологосъобразни източници, като оказва 
помощ на дружества, използващи енергоспестяващи технологии, като 
поддържа постоянно политически диалог на високо равнище по въпросите 
на регулаторната и нормативна рамка за инвестициите в зелени енергийни 
решения и за енергоспестяването и като насърчава изграждането на нови 
връзки за доставка на природен газ и нефт, като отчита, че този род проекти 
ще трябва да отговарят на екологичното законодателство на ЕС. 

 Подкрепа на преориентирането към по-устойчив растеж, насочен към 
конкурентоспособността. Банката ще продължи да отговаря избирателно на 
търсенето от страна на корпоративния сектор, като предоставя пряко 
финансиране за по-големи и средни предприятия, включително посредством 
въведения неотдавна кредитен прозорец по Линията за местни предприятия 
(ЛМП). Банката ще продължи да действа като катализатор за инвестиции, 
предназначени за увеличаване на добавената стойност в сектори като 
промишлено производство, селско стопанство и технологии. Тези 
инвестиции могат също така да се възползват от доброто географско 
местоположение, конкурентоспособните разходи за труд и привлекателния 
данъчен режим на България.  
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 Повишаване на комерсиализацията, конкуренцията и участието на 
частния сектор в инфраструктурата. Банката ще се стреми да разшири 
дейностите си в общинския сектор, като подкрепя изграждането на 
търговски структури. Това изисква непрестанен диалог с Правителството 
относно нормативната уредба и управлението на общинските дружества. 
Банката ще работи успоредно с ЕС и Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) за въвеждането на практики на частния сектор. 

 Задълбочаване на финансовото посредничество, с по-силен акцент 
върху небанковите сектори. Банката ще насочва финансови средства към 
дейности по целево кредитиране, като например енергийна ефективност за 
физически лица, предприятия и обществени сгради. Банката ще обмисли 
възможността да разшири микро- и лизинговото кредитиране и ще 
насърчава използването на местната фондова борса от местните дружества, 
които се стремят да привлекат финансови средства. 

 
Във всички свои операции и – което е особено важно – в политическия диалог с 
властите, Банката ще поддържа тясна координация с други МФИ и с 
Европейския съюз, за да постигне максимално въздействие от своите проекти. 
Ефикасността на тази Стратегия за страната при преодоляването на оставащите 
пред страната предизвикателства на прехода ще зависи в решаваща степен от 
неотклонния ангажимент на българското правителство да осъществява 
пазарните реформи и да продължава да подобрява средата за извършване на 
стопанска дейност. 
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1. ПОРТФЕЙЛ НА БАНКАТА 

1.1. Преглед на дейността на Банката до момента 

От началото на операциите си през 1993 г. до края на 2010 г. Банката е 
сключила договори за общо 194 проекта в България с размер на инвестициите с 
натрупване над 2,4 млрд. евро. Общата проектна стойност на тези инвестиции 
надхвърля 8 млрд. евро. Кумулативната съвкупност от проекти, за които са 
подписани договори от започването на операциите досега, е балансирана, като 
30 % от проектите са в областта на енергетиката и инфраструктурата, 32 % във 
финансови институции и 38 % в корпоративните сектори. Текущият портфейл 
се състои от проекти предимно в частния сектор. Само 128 млн. евро от нетния 
портфейл в размер на 1,35 млрд. евро (и само 92 млн. евро от общо 995 млн. 
евро оперативни активи) са действащи към момента кредити, предоставени на 
държавни кредитополучатели, което включва заеми, предоставени на общински 
субекти. Два от действащите заеми са обезпечени с държавни гаранции. 

През периода, обхванат в предишната Стратегия, Банката увеличи дейностите 
си по предоставяне на финансиране, отчасти в отговор на намаляването на 
алтернативните източници на дългово и капиталово финансиране от източници 
в страната и от международни източници. През 2010 г. Банката постига най-
високото ниво на годишен обем на дейността от началото на операциите си, 
като осъществява важни инвестиции в секторите на недвижимите имоти, 
селското стопанство и свързаните с него отрасли, природните ресурси, 
енергийния и финансовия сектор. Около 40 % от обема на дейността през 
2009 г. и 2010 г. се насочва към финансовия сектор, тъй като достъпът на 
банките до по-дългосрочно финансиране е затруднен, а финансирането за 
сектора на реалната икономика, особено за малките и средни предприятия, е 
свито. Банката работи и в посока на запазване на участието на фондове за 
инвестиции в дялово участие в региона. 

Понастоящем съотношението частни/публични проекти възлиза на почти 90 %. 
Делът на частния сектор в това съотношение продължава да нараства през 
периода, обхванат в предишната Стратегия, тъй като Банката увеличава своите 
дейности, отнасящи се до частния сектор, а предоставените заеми на публичния 
сектор са погасени. 
 
Таблица 1: Развитие на портфейла в България към 31 декември 2010 г. 

СЕКТОР НЕТЕН КУМУЛАТИВЕН ОБЕМ НА 
ДЕЙНОСТТА 

НАЛИЧНОСТ В ТЕКУЩ ПОРТФЕЙЛ 
 

Размер в млн. евро Брой 
проекти 

Одобре
ни от 
ЕБВР 

Обща 
стойно
ст на 
проект
ите 

% дял 
на 

ЕБВР 
от 

общат
а ст-
ст 

Портфей
л 

% дял в 
портфей

ла 

Оператив
ни 

активи 

% дял от 
оператив
ните 
активи 

Енергетика 15 486 3,196 6 % 356.8 26 % 295 30 % 
Природни ресурси 3 63 305 1 % 32.9 2 % 32.9 3 % 
Производство и търговия 
на електроенергия 

12 423 2,891 5 % 323.9 24 % 262.1 26 % 

Финансови институции 77 768 1,243 10 % 397.2 29 % 313.4 31 % 
Дялово участие, банки 12 54 293 1 % 5.8 - 5.8 1 % 
Кредитиране, банки 48 597 777 7 % 349.7 26 % 272.9 27 % 
Малки предприятия  6 81 100 1 % 18.1 1 % 18.1 2 % 



Застраховане, фин. услуги 11 36 73 - 23.6 2 % 16.6 2 % 
ИТСС 89 917 2,648 11 % 473.9 35 % 294.4 30 % 
Селско стопанство и 
свързаните с него отрасли 

19 238 598 3 % 159.5 12 % 146.5 15 % 

Дялови инвестиционни 
фондове 

35 179 446 2 % 144.3 11 % 71.1 7 % 

Промишлено производство 
и услуги 

11 200 526 2 % 66.6 5 % 25 3 % 

Недвижими имоти и 
туризъм 

15 162 478 2 % 101.4 7 % 49.7 5 % 

Далекосъобщения, 
информатика, медии 

9 138 600 2 % 2.1 - 2.1 - 

Инфраструктура 13 251 995 3 % 128.4 9 % 92.3 9 % 
ОЕИ 11 186 674 2 % 128.4 9 % 92.3 9 % 
Транспорт 2 65 321 1 % - - - - 
ОБЩО 194 2,422 8,082 30 % 1,356.3 100 % 995.1 100 % 

 
Таблица 2: Развитие на портфейла в България, 2007–2010 г. 
 
Размер в млн. евро 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Развитие през периода 

2007–2010 г. (3 години 
след последната 

Стратегия 
     (края на 2007г. спрямо края 

на 2010 г.) 
Нетен кумулативен обем на 
дейността 

1,546 1,727 1,920 2,422 + 876 евро 

Наличност в текущ портфейл 830 909 1,024 1,391 + 561 евро 
Брой операции 96 101 107 111 + 15 операции 
Оперативни активи 428 518 714 877 + 449 млн. евро 
 % Неусвоени 48 % 43 % 30 % 37 %  
      
Годишен обем на дейността 203 207 233 546 + 343 млн. евро 
Брой операции 27 17 19 29 + 2 проекта 
Бруто усвоени 159 182 285 287 + 128 млн. евро 
Годишно анулирани 15 36 29 12 - 3 млн. евро 
Активни в процес на подготовка 698 521 821 810 + 112 млн. евро 
Дял на частния сектор ( % от 
портфейла) 

93 % 84 % 84 % 89 %  

Недържавни ( % от портфейла) 96 % 97 % 99 % 99 %  

1.2. Изпълнение на предходната стратегия за страната 

Предишната  Стратегия за България беше одобрена от Съвета на директорите 
през май 2008 г. Стратегията беше изготвена в конюнктурата преди кризата, 
която се отличаваше със силен растеж, данъчни излишъци и съществени 
входящи капиталови потоци, особено към недвижимите имоти, финансовите 
услуги и други сектори на услугите. По онова време кредитирането от страна на 
банките беше особено активно и годишният обем на дейността на Банката беше 
ограничен поради по-ниската допълняемост.  
 
Стратегията за страната от 2008 г. си постави следните приоритети: 
 
 Корпоративни сектори: Предоставяне на подкрепа след присъединяването 

на страната към ЕС на местни предприятия, както чрез преки инвестиции, 
така и чрез кредитни линии, като се обръща особено внимание на 
конкурентоспособността на предприятията и засилването на експортния 
потенциал. 

 Инфраструктура: Разширяване на дейностите в общинския сектор с оглед 
на осъществяването на започналите неотдавна реформи в областта на 
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 Енергетика: Развитие на инвестициите в публичното и частното 
производство, пренос и разпределение на енергия, като същевременно се 
насърчават необходимите регулаторни и институционални реформи 
посредством политически диалог; подкрепа за осъществяване на целите на 
страната е областта на възобновяемите енергоизточници и повишаването на 
енергийната ефективност, с цел решаване на проблема с високата 
енергоемкост, включително посредством използването на иновативни 
продукти, като например ЕСКО (дружества за енергийни услуги). 

 Финансов сектор: По-нататъшно развитие на първичния банков пазар 
посредством въвеждането на нови продукти и засилване на развитието на 
вторичния пазар посредством предоставяне на подкрепа на банки и други 
корпоративни субекти, търсещи достъп до местния капиталов пазар. 
Продължаване на подкрепата за български МСП, като се предоставят 
кредитни линии на банки и лизингови дружества. Където това е възможно, 
предоставяне на подкрепа за засилването и консолидацията на 
застрахователния и пенсионноосигурителния сектор. 

 
Глобалната криза обаче оказа силно въздействие върху икономиката през 
периода 2009–2010 г. (вж. точка 2 по-долу). Това доведе до покачване на 
търсенето на услугите на Банката, отчасти като заместител на спадащите нива 
на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Въпреки бързо променящата се 
конюнктура, Банката успя да даде стабилен оперативен отговор на основните 
предизвикателства на прехода, очертани в предишната Стратегия, и дейностите 
й се увеличиха значително по време на кризата. Въпреки че когато се приемаше 
предишната Стратегия финансовият сектор беше откроен като водещ приоритет 
за Банката, кризата наложи да се постави по-силно ударение върху този сектор, 
за да се поддържа стабилността в банковата система. Банката одобри 65 проекта 
през финансовите 2008–2010 г. Като цяло, Банката постигна годишен обем на 
дейността си в размер на 207 млн. евро за 2008 г., 233 млн. евро за 2009 г. и 546 
млн. евро за 2010 г. 
 
В отговор на ключовите предизвикателства на прехода и кризата, Банката 
реализира увеличен обем на дейността си, включително следните целеви 
операции: 
 
Корпоративни сектори: През периода, обхванат от Стратегията, Банката 
работи с разнообразна група частни клиенти, много от които, предвид текущата 
финансова криза, се сблъскват с по-големи затруднения в желанието си да 
привлекат алтернативно финансиране. Като цяло по-високия обем на 
кредитиране и способността й да откликва на нуждите на корпоративните 
клиенти показаха ролята на Банката при реакция на кризата. Предоставеното от 
Банката финансиране на Джи Ти Си-Бургас е уместен пример за това, тъй като 
дори клиенти от сектора на висококачествените недвижими имоти изпитваха 
големи затруднения в намирането на проектно финансиране. В същото време 
Банката продължи да съсредоточава усилията си върху дружества, стремящи се 
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да покрият стандартите на ЕС или да увеличат износа си. Един такъв клиент е 
златната мина в Челопеч (през 2008 г. и 2010 г.), където заемите от Банката 
помагат да се увеличи капацитета и износа, като същевременно се повишават 
екологичните стандарти. Друг пример е инвестицията в оловно-цинковия завод 
КЦМ през 2010 г., която демонстрира способността да се инвестира заедно с 
местни спонсори, за да се приведе дейността на техните предприятия в пълно 
съответствие с екологичните стандарти на ЕС и по този начин да се осигури 
продължаване на производството и увеличаване на износа. 
 
Инфраструктура: Банката е надежден източник на финансиране и техническа 
помощ за общините и има важна роля във финансирането на водоснабдителните 
дружества в по-големите общини. Сред важните инвестиции от групата ОЕИ 
(Общинска и екологична инфраструктура), осъществени през 2008 г. и 2009 г. се 
нареждат инвестициите в концесията на „Софийска вода“, „Столичен 
електротранспорт“, дружеството за обществен транспорт „Хеброс бус“ и във 
Фонда за местни органи на управление (ФЛАГ). „Софийска вода“ и „Хеброс 
бус“ заслужават да бъдат споменати поради подкрепата на частни инвестиции в 
сектора на услугите, свързани с общинска инфраструктура. Посредством ФЛАГ, 
Банката успя да предостави финансиране на по-малки общини, като мобилизира 
безвъзмездно съфинансиране, предоставяно от ЕС. Банката продължи да 
поддържа важен диалог с Правителството относно въпроси като нормативната 
уредба и корпоративното управление (в частност – политиките относно 
дивидентите) на общинските дружества, които формално все още са 
собственост на държавата. Банката осъществи и активен политически диалог с 
Правителството, съвместно с други МФИ, относно транспорта, с цел да насърчи 
извършването на необходимите реформи. Банката настоя да се помисли за 
използването на търговски структури в тези важни сектори. Въпреки това 
постигнатият напредък е ограничен и остават някои опасения относно 
проектите в публичния сектор, включително размера на дивидента, който 
Правителството следва да получава от държавните предприятия, и 
възможността за финансирането на инфраструктурни проекти Правителството 
да използва безвъзмездни средства (пътища, железопътни линии и сигурност на 
газовите доставки), вместо търговски структури. 
 
Енергетика: Банката е дългосрочен партньор на българските органи в 
енергийния сектор. В допълнение към важния политически диалог относно 
разделянето на собствеността в сектора, Банката финансира ключови проекти, 
включително високотехнологични мощности на ТЕЦ, използващи въглища 
(Марица Изток I) както и проекти за използване на вятърна и хидро енергия 
(„Суворово“, „Св. Никола“ и ВЕЦ „Своге“). Банката подкрепи и инвестициите 
на ЕОН в електроразпределителното му дружество, обслужващо североизточна 
България. Беше предоставена подкрепа под формата на техническа помощ за 
разработването на План за действие в областта на възобновяемите 
енергоизточници (ПД-ВЕИ), съгласно Плана за действие за устойчива енергия 
(ПД-УЕ), подписан на 17 март 2009 г. В рамките на Международния фонд за 
подкрепа „Козлодуй“ (МФБИЕК) Банката използва безвъзмездно финансиране, 
за да подкрепи кредитните си линии за енергийна ефективност и възобновяеми 
енергоизточници. Тези проекти имаха значителен принос за намаляване на 
отрицателните последици от предсрочното закриване на четирите блока на АЕЦ 
Козлодуй, предимно посредством спестяване на енергия, но те също така 
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донесоха значителни екологични и социални ползи. Кредитната линия за 
повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор (КЛПЕЕЖС) беше 
първият енергиен кредитен инструмент,предназначен за домакинствата. 
Проектите на Банката в енергийния сектор се сблъскаха със случаи на 
съществено просрочване на изпълнението и се нуждаят от непрекъснато 
наблюдение отблизо и от подкрепа. Безпокойство будят несигурната 
регулаторна рамка относно определянето на тарифите, както и дългите 
процедури за получаване на строителни разрешения и/или свързване към 
мрежата. 
 
Финансов сектор: През периода, обхванат в предишната Стратегия беше 
отчетено по-високо от очакваното нарастване на кредитирането, предоставяно 
на банки. Дейността на Банката беше насочена към осигуряване на възможности 
на местните търговски банки да продължат да ползват финансиране, а също така 
(по отношение на енергийната ефективност) и технически умения, за да 
поддържат кредитирането на частни дружества по време на финансовата криза. 
През 2009 г. Банката сключи заем с УниКредит Булбанк в рамките на първия 
„пакет за реакция на кризата“ на Банката, като част от Съвместния план за 
действие на МФИ. През 2010 г. три български банки (Обединена българска 
банка, Евробанк И Еф Джи България и Банка Пиреос България) бяха включени в 
пакета за реагиране на кризата за дъщерни дружества на чуждестранни банки, с 
цел да продължат дейностите им по кредитиране, като същевременно се 
диверсифицират структурите на пасивите им. През 2009 г. и 2010 г. Банката 
работи и за продължаването на дейността на дяловите инвестиционни фондове в 
региона. Банката подписа договори за ангажимент със седем фонда за частни 
дялови инвестиции и за финансиране от тип „мецанин“, които активно търсят 
възможности за инвестиции в България, включително Ей Ди Ем, който е 
първият в региона фонд, предназначен специално за подкрепа на възможности 
за оздравяване на предприятия в тежко положение. 
 
Посредством тези и други операции, както и чрез интензивния политически 
диалог и подкрепата си чрез техническо сътрудничество, през последните три 
години Банката работи по повечето от стратегическите си цели. Както беше 
отбелязано, обемът на дейността на Банката в България далеч надхвърли 
очакванията, отчасти поради стабилната си реакция на кризата в 
сътрудничество с други МФИ. В същото време следва да се отбележи, че 
способността на Банката да работи в някои сектори, обхванати от предишната 
Стратегия, беше възпрепятствана поради темповете на реформи и оставащите 
неразрешени въпроси в средата за осъществяване на стопанска дейност. 
 
В редица области усилията на Банката да ускорява прехода бяха подкрепяни и 
имаха способността да мобилизират средства от програми на ЕС. Това включва 
участие в работни групи на МФИ-ЕС-Правителството, насочени към ключови 
сектори и особено към транспорта, водния сектор и енергийната ефективност. 
Банката подкрепяше също и усилията на Правителството за осъществяване на 
реформи посредством ТС, включително в секторите на общинската 
инфраструктура и чрез широка подкрепа за насърчаването на решения, 
насочени към устойчива енергия. 
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1.3. Въздействието на портфейла на Банката върху прехода 

От одобряването на предишната Стратегия насам, 75 % от новите проекти на 
Банката в България получаваха предварителна оценка „добър“ или „отличен“, 
малко под заложената за цялата институция цел от 80 %. Шест операции – в 
сектор ОЕИ и във финансовия сектор – получиха оценка „задоволителен“ за 
потенциала си за оказване на въздействие върху прехода. При проектите от 
ОЕИ, потенциалът за оказване на въздействие върху прехода беше по-скромен 
поради бавното осъществяване на реформите и ограничените възможности за 
подобряване на договорните условия за общинските комунално-битови и други 
търговски дружества. Проектите за ФИ, оценени като „задоволителни“, бяха 
кредитни линии, предоставени на стари клиенти. 

Две операции през периода, обхванат от Стратегията, бяха оценени като 
притежаващи „отличен“ потенциал за оказване на въздействие върху прехода. И 
двата проекта насърчават изпълнението на дневния ред на Банката за зелена 
енергия. Единият проект се отнася до подкрепа от страна на Банката за един от 
най-големите и най-представителни проекти за възобновяеми енергоизточници 
в югоизточна Европа (вятърен парк „Св. Никола“ на Ей И Ес), който е изграден 
с частни средства в регулаторна среда, която в голяма степен още не е 
изпробвана. Другият проект с оценка „отличен“ – гореспоменатият проект на 
„Хеброс бус“ – подкрепя развитието на частния сектор и засилването на 
конкуренцията в сектора на градския транспорт и има положителни 
демонстрационни последици, първо, като въвежда нови продукти (т.е. по-
екологосъобразни автобуси, работещи на природен газ) и второ, като очертава 
рамки за пазарите посредством подобряване на финансовата прозрачност и по-
голяма цялостна ефективност на сектора на регионалния обществен транспорт. 

Ключовите цели относно прехода, валидни за всички проекти през периода, 
обхванат от Стратегията, са: подобряване на стандартите на корпоративно 
управление и оказване на подкрепа на разширяването на пазара, в частност – 
посредством засилено кредитиране на банки, които бяха значително засегнати 
от кризата (Фигура 1). Около половината от всички проекти, одобрени от 
2008 г. насам, са насочени към една от тези две цели относно прехода. Освен 
това над 20 % от операциите на Банката като реакция на кризата бяха насочени 
към демонстриране на успешно преструктуриране и към подкрепа на дружества, 
полагащи усилия да се преструктурират след кризата, за да се осигури 
дългосрочна устойчивост. 

 
Фигура 1. Специални цели относно прехода (дял на проектите) от 2008 г. до 
сега 
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Всички активни операции в България, които са в процес на реализация (т.е. 
минали са поне 6 месеца от сключването на договора и са били обект на 
наблюдение за въздействието им върху прехода поне веднъж) са класирани по 
оценката си на въздействие върху прехода в класове между 1 и 6 по Системата 
за наблюдение на въздействието върху прехода (СНВП) на Банката1 Активният 
портфейл на България е класиран по СНВП с оценка 4q38 към края на април 
2011 г., малко след заложената от Банката цел за въздействие върху прехода на 
портфейла на ниво „страна“ от 4,35. Анализът на портфейла сочи, че 31 проекта 
в портфейла (91 %) напредват добре към постигане на своя потенциал за 
прехода. От тях, 21 като цяло се движат добре, а останалите десет операции 
почти са постигнали желаното за тях въздействие върху прехода. Оставащите 
три операции в момента се оценяват като неуспяващи да постигнат заложеното 
за тях въздействие върху прехода, главно защото тези инвестиции се сблъскват 
с трудни оперативни и финансови условия. 
 
2. ОПЕРАТИВНА СРЕДА 

2.1. Политически контекст 

Последните общи парламентарни избори, проведени през юли 2009 г., донесоха 
победа на дясноцентристката партия „Граждани за европейско развитие на 
България“ (ГЕРБ). Въпреки че ръководеното от ГЕРБ правителство официално 
беше сформирано като правителство на малцинството, досега то се ползва с 
достатъчна парламентарна подкрепа, за да осъществява политиките си, и се 
                                                 
1 Оценката за клас представлява съчетание на съответната оценка на потенциала за оказване на 
въздействие върху прехода и рисковете за въздействието върху прехода. Очакваният преход по 
операциите обикновено се проверява веднъж годишно и се оценява по класове от 1 до 8, като 
класове от 1 до 3 означават, че въздействието е реализирано в по-голямата си част, от 3 до 6 – че 
като цяло се движи добре към постигане на целите на прехода, а от 7 до 8 – че има минимално 
въздействие върху прехода или прекомерно високи рискове. 
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очаква продължи да управлява до края на мандата си през 2013 г. Кандидатът на 
управляващата партия ГЕРБ Росен Плевнелиев беше избран за следващ 
Президент на България на провелите се на 23 и 30 октомври 2011 г. избори. 
 
Настоящото правителство е очертало амбициозен дневен ред за реформи в 
съдебната власт и публичната администрация, който включва усилия за 
ускоряване на борбата с корупцията и организираната престъпност. Последните 
доклади, публикувани от Европейската комисия съгласно специалните 
договорености за наблюдение в тези области (Механизма за сътрудничество и 
проверка) отбелязват, че е набрана силна инерция за реформа. Тези усилия 
продължават да бъдат от съществено значение, за да се възползва страната от 
възможностите, разкрили се с присъединяването й към ЕС през 2007 г.  
 
За по-подробна оценка на политическите условия в контекста на член 1 вж. 
Приложение 1. 

2.2. Макроикономически контекст 

Българската икономика преживя глобалната финансова криза и вече се 
възстановява след резкия спад в общия обем на производството (– 5,5 %) през 
2009 г. Ръстът на икономиката беше скромен (0.2 % през 2010 г.), но се очаква 
през 2011 г. растежът да се засили и да достигне между 1 и 2 %; а последната 
прогноза на ЕБВР, публикувана през октомври 2011 г., предвижда 1,6 % растеж 
за 2011 г. и 2,3 % за 2012 г. Възстановяването е движено от силния ръст на 
износа; вътрешното търсене се задържа от несигурността относно темпа на 
възстановяване на общия обем на производството и заетостта. Дефицитът по 
текущата сметка бележи драматичен спад до малко под 1 % от БВП в края на 
2010 г., в сравнение с около 24 % от БВП за периода непосредствено преди 
кризата. Промишленото производство нараства с 2 % средно през 2010 г. и с 
15,4 % годишно към февруари 2011 г. в сравнение с данните към февруари 
2010 г. Секторът на туризма продължава да има съществен дял в БВП и да 
допринася за търговския баланс като цяло. Въпреки това ПЧИ спаднаха 
значително, до 4,1 % от БВП за 2010 г. (в сравнение със 7 % за 2009 г). 
 
Инфлационният натиск се засилва от началото на 2010 г. насам и 
потребителските цени нарастват с 4,6 % (по определението на ХИПС) за март в 
сравнение със същия период на предишната година. Това обаче може да се 
обясни с предимно външни фактори – растящи цени на горивата, стоките за 
широко потребление и селскостопанската продукция. Ръстът на кредитирането 
остава скромен, като по-специално се забелязва стагнация в корпоративното 
кредитиране. Освен това нивото на нередовните кредити (разбирани като 
просрочени с 90 дни) се покачва до 12,9 % в цялата банкова система към март 
2011 г. и може да достигне върха си през второто полугодие. Банковият сектор 
продължава да бъде добре капитализиран, но високите нива на обезпечаване на 
нередовните кредити доведе до отслабване на рентабилността на банките. 
Бюджетният дефицит за 2010 г. беше значително по-нисък от очакваното и 
възлиза на 3,9 % от прогнозния БВП (или 3,2 % по ESA 95 според оценките на 
база текущо начисляване), а заложеният в бюджета за 2011 г. дефицит е 2,5 % от 
БВП. Неразплатените разходи на общините все още не са изчистени. Паричната 
политика остава стабилна поради валутния борд, който функционира успешно 
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от 1997 г. Очаква се валутният борд да продължи да съществува до влизането на 
България в еврозоната. Към момента не е ясно кога Правителството ще 
кандидатства за влизане във валутния механизъм ERM-II. 
 
В краткосрочен план перспективите за растеж са несигурни. По-добрите 
резултати за второто полугодие на 2010 г. продължават и през 2011 г., 
благодарение на повишеното доверие на потребителите и инвеститорите и 
активното външно търсене, но днес прогнозата е помрачена поради по-
широката несигурност в световен план и особено поради настоящата криза с 
държавния дълг в някои части на еврозоната. Валутният борд е стабилен, 
предприемат се и важни данъчни мерки за връщане на икономиката към ниски 
нива на дефицит или дори към излишъци в средносрочен план. Дали страната 
успешно ще извърви планираният път на данъчна консолидация, ще зависи от 
осъществяването на критично важните във данъчно отношение структурни 
реформи в областта на здравеопазването и на пенсионноосигурителната 
система. Тези мерки включват също така и промени в Закона за устройството на 
държавния бюджет, с които да се заложат лимити както за размера на 
бюджетния дефицит, така и за възможността на държавата да преразпределя 
публичните финансови средства. Най-важните съставни елементи на този нов 
Пакт за финансова стабилност бяха одобрени от Парламента на 30 юни 2011 г. 
Те ограничават бюджетните разходи до 40 % от БВП и бюджетния дефицит до 
2 % от БВП. Перспективите за растеж в дългосрочен план също са 
благоприятни, предвид високия потенциал за догонване, тъй като по оценки на 
Евростат България има най-ниския БВП на глава от населението (с корекция за 
паритета на покупателна способност) в ЕС. Въпреки това остават някои 
рискове, свързани преди всичко с високото ниво на външния дълг (близо 100 % 
от БВП) и уязвимостта на страната по отношение на евентуално вредно 
въздействие от страна на гръцката икономика. Дори по време на кризата 
средните доходи в икономиката продължават своя силен растеж като реална 
стойност, тръгвайки от ниска изходна база. Въпреки че средните заплати са все 
още много ниски в сравнение със средните за Европа стойности, по-
нататъшният ръст на заплатите с темпове, изпреварващи тези на 
производителността, в крайна сметка би могъл да се превърне в заплаха за 
конкурентоспособността. 
 
Макроикономическата среда вероятно ще остане стабилна през целия период, 
обхванат от Стратегията, но остават в сила рисковете от спад, включително 
причинен от външни сътресения в еврозоната. 
 
Вж. Приложение 6 за таблица с избрани икономически показатели. 

2.3. Контекст на структурната реформа 

Присъединяването на България към Европейския съюз през януари 2007 г. беше 
кулминацията на продължителен период на икономически реформи и напредък 
в прехода. Това включваше осъществяването на мащабна приватизационна 
програма, либерализацията на пазарите в повечето сектори и започването на 
реформи в корпоративния, инфраструктурния и финансовия сектори. Тези 
мерки спомогнаха за изграждането на способността на икономиката да издържа 
на трудностите по време на глобалната криза. В частност, банковият сектор 
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понесе добре спада и външните сътресения, като повечето от дъщерните банки 
– чуждестранна собственост, получиха солидна подкрепа от своите банки майки 
от чужбина. Темпът на реформите донякъде се забави, след като членството в 
ЕС стана факт, което отразява напредването на прехода, както и по-трудните 
икономически обстоятелства, настъпили от средата на 2008 г., въпреки че се 
провеждат някои важни реформи. Степента на напредъка може да се види, като 
се анализират оценките за прехода на България по сектори (вж. Фигура 2). Те 
сочат, че напредъкът е най-отчетлив в секторите на енергетиката и 
далекосъобщенията, а най-ниските оценки и следователно най-големите 
пропуски в прехода са в областта на устойчивата енергия, пътищата, 
финансирането за ММСП и частните дялови инвестиции. 
 
Фигура 2: Оценки на българския преход, по сектори, 2010 г. 
Оценка за прехода в сектора 

4 

3 

Източник: Доклад на ЕБВР за прехода, 2010 г. 
 
За по-подробна оценка на оставащите предизвикателства, свързани с прехода, 
вж. Приложение 2. 

2.4. Среда за осъществяване на стопанска дейност 

Качеството на средата за осъществяване на стопанска дейност в България 
бележи устойчиво подобрение през годините, в резултат на обединените усилия 
на властите за отстраняване на пречките при осъществяването на стопанска 
дейност и за създаване на благоприятна среда за чуждестранни инвестиции. Но 
все още има място за по-нататъшно подобряване, както показват сравнителните 
проучвания за различни страни. Изследването на ЕБВР и Световната банка на 
средата за стопанска дейност и резултатите от дейността на предприятията 
(„Business Environment and Enterprise Performance Survey“) (ИССДРДП), 

Сел.стоп. и свързани отрасли 
Електроснабдяване и енергетика

Железници

Банково дело 

Обща промишленост 
Природни ресурси Пътища

Застраховане и др. финансови услуги

Недвижими имоти 
Устойчива енергия Градски транспорт

Капиталови пазари

Водоснабдяване и канализация 
Далекосъобщения 

2 

Финансиране на ММСП

Частни дялови инвестиции

1 

0 
Корпоративен Енергетика Инфраструктура Финансови институции
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проведено за последен път през 2008/09 г., сочи, че предприятията по места все 
още изпитват притеснения поради въпроси, като например нивото на корупция, 
качеството на данъчната администрация и проблемите с престъпността. 
Продължават усилията на властите за справяне с корупцията и организираната 
престъпност, както отбелязва Европейската комисия в редовните си доклади 
съгласно Механизма за сътрудничество и проверка. Въпреки това е необходима 
допълнителна работа, както е видно от последната класация на „Прозрачност 
без граници“ (ПбГ) относно възприятието на корупцията, която поставя 
България на 73-то място, по-ниско от повечето от останалите страни от ЕС, и с 9 
места по-ниско спрямо предишния доклад на ПбГ. 
 
Последният доклад на Световната банка „Осъществяване на стопанска дейност“ 
(„Doing Business“), публикуван през октомври 2011 г., нарежда България на 59-
то място в света по обща оценка относно лекотата за осъществяване на 
стопанска дейност. Особено големи затруднения се наблюдават по отношение 
на добива на електроенергия, издаването на разрешения за строеж, както и на 
трансграничната търговия, като последното е доста изненадващо за държава-
членка на ЕС. Въпреки това България се представя относително добре по 
отношение на получаването на кредит, защитата на инвеститорите и 
стартирането на стопанска дейност. 

2.5. Социален контекст 

През изминалото десетилетие стандартите на живот в България бележат 
отчетливо подобрение и нивото на бедността съответно спада. Според оценки 
на Световната банка, през 2007 г. само 10 % от населението се считаше за 
„бедни“ в сравнение с 20 % през 2003 г. Нивото на неравенство също се счита за 
доста ниско. Въпреки това са налице съществени различия вътре в страната, 
като нивата на бедност в селските райони са доста над тези в градовете. 
Очертава се и тенденция бедността да се съсредоточава сред хората с по-ниско 
образование; изследванията на Световната банка показват, че въпреки че хората 
с образование под средното представляват 37 % от населението, те 
представляват също така и приблизително 80 % от хората, считани за бедни. 
Като цяло, образователният ценз леко изостава от средния за страните от ОИСР 
съгласно резултатите от изследването по Програмата за международно 
оценяване на учениците (PISA) от 2009 г., проведено с 15-годишни ученици от 
различни страни. 

Второто проучване „Живот по време на преход“ (Life in Transition Survey) (LiT) 
на ЕБВР и Световната банка, проведено в края на 2010 г., хвърля светлина 
върху отражението на кризата върху българите и начините, по които 
семействата се справят с нея. Въздействието на кризата се възприема като много 
силно. Близо три четвърти от домакинствата споделят, че кризата им се е 
отразила силно или в значителна степен. Според проучването нивото на 
удовлетворение от живота също остава доста под средното за региона в преход. 
Някои домакинства, особено сред по-имотните, успяват да си намерят 
допълнителна работа, но повечето от останалите са принудени да се справят, 
като свиват разходите си, включително за стоки и услуги от първа 
необходимост и за здраве. Нивата на бедност значително се покачват по време 
на кризата, успоредно с рязкото покачване на безработицата, която скача от 
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около 7,0 % през 2008 г. на 10,2 % през 2010 г. (според българския Национален 
статистически институт). Въпреки това получените наскоро данни показват, че 
стандартът на живот леко се покачва през второто полугодие на 2010 г., 
успоредно с отбелязаното по-рано възстановяване на икономиката. 

2.6. Правен контекст 

Неотдавнашните оценки на Банката търговското и финансово законодателство в 
региона сочат, че България разполага с относително напреднала търговско-
правна уредба в сравнение с други страни в преход, което беше особено 
забележително непосредствено преди присъединяването на България към 
Европейския съюз през 2007 г. Но твърденията за корупция в съдебната власт, в 
съчетание с неясното уреждане на въпроса за независимостта на съдебната 
власт в Конституцията, продължава да дава известни поводи за загриженост. В 
съдебната власт са проведени известни реформи, като например създаването на 
независим орган, който да установява случаите на конфликт на интереси и да 
проследява делата за корупция, но това продължава да бъде област, където са 
нужни още реформи. 

Глобалната финансова криза от 2008 г. открои слабостите в българския режим 
на обявяването в неплатежоспособност и в практиките на корпоративно 
управление в банковия сектор. По-специално, въпреки че законът за 
неплатежоспособността в България като цяло да е с добро качество, когато се 
направи сравнение с международно приетите стандарти за добра практика, 
начинът, по който закона за неплатежоспособността урежда въпроса за 
преструктурирането на дружествата след обявяване на неплатежоспособност 
изпъква като неадекватен. Освен това няма режим за обявяване в 
несъстоятелност на физическо лице.  

Въпреки че законодателната уредба в страната относно залозите се счита за 
модерна и ефективна, което ще представлява подкрепа за кредитните дейности 
на Банката, по-специално в сектора на МСП, ипотечното законодателство на 
България се нуждае от реформа; изпълнението спрямо ипотекирани недвижими 
имоти е несигурно и постъпленията от продажбата на активите могат да бъдат 
значително под пазарната им стойност. Освен това системата на регистрация е 
утежнена допълнително от изискването регистрираните залози периодично да 
се пререгистрират, за да продължат да бъдат валидни. 

За по-подробна правна оценка вж. Приложение 3. 

2.7. Контекст на енергийната ефективност и изменението на климата 

България отбеляза известен напредък в активизиране на потенциала си в 
областта на устойчивата енергия. Въпреки това все още се срещат пропуски и 
бариери за осъществяването на инвестиции в енергийна ефективност и 
възобновяеми енергоизточници. И което е особено важно, цените в енергийния 
сектор не се определят по напълно предвидим начин и могат да причинят 
изкривявания, които да доведат до неефективно използване на енергията от 
крайните потребители. 
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България продължава да бъде най-енергоемката страна в ЕС-27, въпреки някои 
извършени наскоро подобрения по отношение на енергоемкостта и отделянето 
на въглеродни емисии. Енергоемкостта е 5,6 пъти по-висока, а отделянето на 
въглеродни емисии е 6,4 пъти по-високо от средното за ЕС-27. Жилищният 
сектор е един от основните сектори в енергопотреблението с дял от 22 % в 
крайното национално енергопотребление; от този дял 70 % се използват за 
отопление. Новата Енергийна стратегия до 2020 г., оповестена през юни 2011 г., 
си поставя за цел да преориентира икономиката към по-ефективно използване 
на енергията, която да бъде произвеждана от нисковъглеродни 
енергоизточници. 
 
В същото време, пазарът на енергийно-ефективни продукти в България все още 
е относително малък, като нивата на пазарно проникване на някои важни най-
добри налични технологии (НДНТ) са под 0,5 % (далеч под нивата на 
западноевропейските пазари). България е изправена пред големи 
предизвикателства в постигането на заложената от ЕС цел по отношение на 
енергийната ефективност, особено в секторите, които не са включени в 
Системата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС. Съгласно преработената 
Директива относно енергийните характеристики на сградите (както жилищни, 
така и общински), България е длъжна да въведе процедури и изисквания, 
водещи до подобряване на енергийните характеристики на новопостроените и 
съществуващите сгради. Поради тези причини е важно да се разшири сегашния 
пазар и да се осигури по-нататъшно проникване на технологиите за енергийна 
ефективност.  
 
Също така, съгласно целта на „Европа 2020“ относно възобновяемите 
енергоизточници, България е поела ангажимент делът на енергията, 
произведена от възобновяеми енергоизточници, да постигне 16 % от брутното 
крайно енергопотребление на страната до 2020 г. (спрямо ниво от 9,4 % за 
2005 г., което включва значителен дял на използване на дърва за отопление). 
Въпреки че техническият потенциал е достатъчен, остаряващата 
електропреносна мрежа на страната ще се нуждае от още инвестиции (особено 
за да се отговори на нуждите за смяна на източниците на електроенергия). 
Необходими са също така повече инвестиции в частното производство на 
електроенергия и в приватизираните електроразпределителни дружества. 
Приетият неотдавна закон за възобновяемите енергоизточници предизвика 
загриженост сред инвеститорите, които не са убедени, че е необходимо да се 
приема нов закон и че моментът е подходящ за това, и изразяват недоволство от 
факта, че предварителните консултации са били недостатъчни. 
 
3. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

3.1. Предизвикателства, свързани с прехода 

Макар България да е страна в напреднала степен на преход и държава-членка на 
ЕС, през следващите години в някои сектори тя все още има да се справя със 
съществени предизвикателства, свързани с прехода. Някои от ключовите 
предизвикателства, свързани с прехода, за чието преодоляване може да се 
работи чрез финансиране и техническа помощ от ЕБВР, са: 
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 Преструктуриране на енергийния сектор и повишаване на енергийната 
ефективност и устойчивост. Разделянето на активите за производство и 
пренос на енергия би насърчило инвестициите, би спомогнало за 
увеличаването на ефективността и би разширило частното производство на 
електроенергия. Въпреки че в енергийния сектор има независим регулатор, 
все още съществуват опасения, че тарифите не отразяват себестойността, 
продължава кръстосаното субсидиране и съществуването на регулирани 
цени е спънка за ефективното функциониране на пазара на електроенергия. 
Въпреки извършените през последните години подобрения, България 
продължава да бъде най-енергоемката икономика в ЕС и все още не е 
осъществила прехода към ефективна, нисковъглеродна икономика. 

 Насърчаване на пренасочването от сектори на нетъргуеми продукти 
към сектори на търгуеми продукти. Перспективите за бъдещ растеж в 
голяма степен зависят от развиването на по-висок капацитет за износ и на 
основани на знания отрасли, което на свой ред ще се превърне във важен 
източник на иновации и на научноизследователска и развойна дейност. 
Нужни са по-нататъшни усилия за подобряване на средата за осъществяване 
на стопанска дейност и облекчаване на трансграничната търговия. 

 Укрепване на сектори в областта на инфраструктурата посредством по-
ефективно управление. При много дейности в областта на 
инфраструктурата – водоснабдяване, отпадъци, пътища, ж.п. обекти, 
пристанища и т.н. – е необходимо подобряване на управлението, свързано с 
участието на частния сектор. Въпреки че е постигнат съществен напредък в 
приватизацията и децентрализацията на услугите на местно равнище, нужни 
са по-големи усилия за укрепване на общинския сектор. Необходимо е също 
и да продължи укрепването на регулаторния капацитет. 

 Разширяване на финансовите продукти. Развитието на финансовите 
пазари, особено в небанковия сектор, пострада по време на кризата. Почти 
не се емитират облигации на търговски дружества или ФИ, а когато има 
такива случаи, емисиите са ограничени. С няколко заслужаващи внимание 
изключения, пазарът за секюритизация не е развит, а ипотечният пазар на 
обезпечените облигации замря по време на кризата поради бавното или 
намаляващо ипотечно кредитиране. 

3.2. Приоритети на Банката за периода, обхванат от Стратегията 

Предвид финансовата и икономическа среда, както и на очертаните по-горе 
предизвикателства на прехода, подкрепата на ЕБВР ще продължи да бъде от 
жизнено значение през идния период, обхванат от Стратегията . Приоритетите 
на Банката за следващите три години ще бъдат да подпомага Правителството в 
осъществяването на плановете му за реформи и да продължи да укрепва ролята 
на частния сектор в генерирането на растеж, стимулирането на инвестициите, 
предоставянето на услуги от първа необходимост и да насърчава 
конкурентоспособността и иновациите в корпоративните сектори. 
Приоритетите на Банката са съсредоточени в онези области, където пропуските 
в прехода продължават да бъдат съществени и където финансовите и експертни 
възможности на Банката могат да послужат като допълнение към онова, което 
могат да предоставят търговските и нетърговските източници на финансиране. 
Дейностите на Банката в България ще бъдат насочени към следните оперативни 
приоритети: 
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 Разработване на политики и осъществяване на инвестиции в областта 
на устойчивата енергия. Банката ще подпомага прехода на България към 
нисковъглеродна икономика и засилването на енергийната й сигурност като 
подкрепя производството на електроенергия от възобновяеми и 
екологосъобразни източници, като оказва помощ на дружества, използващи 
енергоспестяващи технологии, като поддържа постоянно политически 
диалог на високо равнище по въпросите на регулаторната и нормативна 
рамка за инвестициите в зелени енергийни решения. Банката ще насърчава 
също така и енергийна сигурност, като подкрепя изграждането на нови 
връзки за доставка на природен газ и нефт, като отчита, че този род проекти 
ще трябва да отговарят на законодателството на ЕС в областта на околната 
среда. 

 Подкрепа на преориентирането към по-устойчив растеж, насочен към 
конкурентоспособността. Банката ще продължи да отговаря избирателно 
на търсенето от страна на корпоративния сектор като предоставя пряко 
финансиране за по-големи и средни предприятия, включително посредством 
въведения неотдавна кредитен прозорец по Линията за местни предприятия 
(ЛМП). Банката ще продължи да действа като катализатор за инвестиции, 
предназначени за сектори с висока добавена стойност, които могат да се 
възползват от доброто географско местоположение, конкурентоспособните 
разходи за труд и привлекателния данъчен режим на България. 

 Повишаване на комерсиализацията, конкуренцията и участието на 
частния сектор в инфраструктурните проекти. Банката ще се стреми да 
разшири дейностите си в общинския сектор като подкрепя изграждането на 
търговски структури е както за проекти в сектора на градския транспорт, 
така и в общинското водоснабдяване и канализация. Това изисква също така 
и непрекъснат диалог с Правителството относно нормативната уредба и 
управлението на общинските дружества. Банката ще работи успоредно с ЕС 
и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), за да насърчава 
комерсиализацията на услугите в сферата на водоснабдяването и 
отпадъците, включително за подобряване на договорните правоотношения 
между оператори и регулатори, и въвеждането на частни оператори, където 
това е възможно. 

 Задълбочаване на финансовото посредничество, с по-силен акцент 
върху небанковите сектори. Банката ще насочва финансови средства към 
дейности по целево кредитиране, като например енергийна ефективност за 
домакинства, предприятия и обществени сгради. Банката ще обмисли 
възможността да разшири микро- и лизинговото кредитиране и ще 
насърчава развитието на местната фондова борса, като подчертава 
потенциала за набиране на финансови средства на местния пазар чрез 
емитиране на местни облигации. 

3.3. Секторни предизвикателства и оперативна реакция на Банката 

3.3.1. Енергиен сектор 
 
Секторни предизвикателства 
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 За да се насърчава енергийната ефективност и конкурентните пазари, е 
необходимо да се въведат отразяващи себестойността тарифи, които да 
дават на потребителите ефикасни ценови сигнали.  

 Енергийната инфраструктура – включително тази за пренос и разпределение 
на природен газ и електроенергия – изисква допълнителни инвестиции, 
повече конкуренция и засилено участие на частния сектор, за да се осигури 
по-добро качество на услугите и да се постигнат нивата на ефективност, 
съществуващи в други страни от ЕС. 

 Нужно е да се развиват и укрепват регионалните междусистемни връзки и 
пазари на електроенергия и на природни ресурси, за да се подобри 
енергийната сигурност. Страната е уязвима поради това, че разчита на един-
единствен основен международен газопровод, на ограничен капацитет за 
съхраняване на природен газ и междусистемни газови връзки. 

 Целта на Правителството, не по-малко от 16 % от енергията да се 
произвежда от възобновяеми енергоизточници като част от поетия от него 
ангажимент към енергийната стратегия на ЕС „Европа 2020“, ще налага да 
се извършват подобрения в законодателството, регулирането и 
инфраструктурата. Регулирането трябва да бъде прозрачно и предвидимо, 
така че инвеститорите да могат добре да анализират рисковете. Необходимо 
е са се сведат до минимум административните пречки, включително тези, 
които са свързани с разрешителни режими. 

 
Оперативна реакция на Банката 
 
За да се насърчава енергийната ефективност и конкурентните пазари, 
Банката ще предоставя финансиране – пряко и посредством финансови 
посредници – за подпомагане на усилията на домакинства, корпорации и 
доставчици услуги в областта на инфраструктурата да намаляват 
енергопотреблението си. Когато е необходимо и уместно, Банката ще се стреми 
да свързва предоставяното от нея финансиране с безвъзмездни средства, 
например от ЕС или МФБИЕК, за да насърчава инвестициите в спестяване на 
енергия. Например в сектора на предприятията Банката ще насърчава 
използването на обследвания на енергийната ефективност, които да помагат на 
промишлените дружества в подбора и приоритизацията на насочени към 
повишаване на енергийната ефективност средства за модернизация. Като отчита 
важността на инвестициите, свързани с въвеждането на нови технологии и 
услуги и на подобренията на енергийната ефективност от страната на пазарното 
търсене, Банката може да се насочи към проекти в областта на интелигентните 
енергопреносни мрежи и интелигентното отчитане на енергопотреблението. 
 
За да се повиши ефективността на енергийната инфраструктура, Банката 
ще работи с Правителството и с регулатора за стимулиране на инвестициите в 
модернизацията на инфраструктурата, по-специално като работи с трите частни 
електроразпределителни дружества. Банката може да предложи финансиране 
(без държавно участие) на държавни инфраструктурни дружества, например в 
областта на инфраструктурата за природен газ и електроенергия, които вероятно 
ще намалят енергопотреблението. Където това е възможно, този род проекти ще 
бъдат координирани с действия на МФБИЕК. 
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За да се насърчава енергийната сигурност и диверсификацията на 
доставките, Банката ще се стреми да предоставя финансиране в помощ на 
диверсификацията на възможностите за съхранение и пренос на газ. Това би 
могло да включва разширяване на нови или съществуващи газохранилища или 
нови междусистемни връзки към регионалните мрежи. 
 
За да се разшири използването на възобновяеми енергоизточници за 
производство на електроенергия, Банката ще предоставя финансиране за 
инвестиции във възобновяеми енергоизточници, нови ефективни 
енергопроизводства и подобрения на ефективността на съществуващи 
производствени мощности. Тя може също така да предоставя подкрепа за 
инициативи за по-малки възобновяеми енергоизточници посредством кредитни 
линии през финансови посредници, дружества със специална инвестиционна 
цел и/или дялови инвестиционни фондове, които се стремят да инвестират във 
възобновяеми енергоизточници (както и инвестиции в енергийна ефективност). 
Например, Банката може да работи със съществуващи и нови фондове в посока 
разширяване на използването на Договори за енергийни услуги като средство за 
финансиране на инвестиции в енергетиката. 
 
Политически диалог 
 
Банката ще продължи да поддържа активен политически диалог с 
Правителството и Регулатора за осигуряване на среда, която подкрепя 
инвестициите в производството и спестяването на енергия. Тя ще предоставя 
по-нататъшна подкрепа на основата на План за действие за енергийната 
ефективност (ПД-ЕЕ) за преодоляване на пропуските в законодателната и 
регулаторна рамка относно инвестициите в областта на устойчивата енергия, 
включително законодателството относно жилищния сектор и стандартите за 
строителство, както и относно възобновяемата топлоенергия. Банката ще 
продължава диалога в подкрепа на Кредитната линия за повишаване на 
енергийната ефективност в жилищния сектор (КЛПЕЕЖС 2) и ще се стреми да 
разработва продукти за финансиране на подобрения, целящи повишаване на 
енергийната ефективност в жилищни и общински/обществени сгради. 
 
3.3.2. Промишленост, търговия и селско стопанство и свързаните с него 
отрасли 
 
Секторни предизвикателства 
 
 За да бъде устойчив дългосрочният растеж, е необходимо секторът на 

предприятията да се преориентира от историческото си съсредоточаване 
върху сектори като строителство към дейности, свързани с производството, 
насочени към износ и към продукти с по-висока добавена стойност. За да 
запазят своята конкурентоспособност, предприятията трябва също така да 
подобрят своята ефективност, включително по отношение на 
енергопотреблението. 

 В следкризисния период дружества, за които прогнозите сочат по-ниски 
темпове на растеж, сега трябва да помислят за преструктуриране на 
балансите си, в които привлечените средства са твърде много, като увеличат 
нивото на собствения си капитал и намалят дълга. 
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 Секторът на селското стопанство и свързаните с него отрасли продължава да 
бъде фрагментиран. Необходима е по-нататъшна консолидация, за да се 
постигнат стандартите за качество и количество. Много от 
преработвателните дружества се затрудняват в спазването на здравните и 
хигиенни стандарти на ЕС, което ограничава способността им да достигат до 
нови пазари. 

 В сектора на ММСП има органичен достъп до финансиране за модернизация 
на оборудването за производствена дейност, а някои области не са 
обхванати в адекватна степен от информационните услуги относно 
кредитирането. Малки са и възможностите за намиране на рисков капитал 
или други частни дялови инвестиции за нови и малки предприятия. 

 
Оперативна реакция на Банката 
 
За да насърчи преориентирането към отрасли с по-висока добавена 
стойност и интензивно ползване на знания, Банката ще продължи да 
подкрепя управителите на силни съществуващи и правещи първите си 
инвестиции инвестиционни фондове, когато те могат да предоставят 
съществена подкрепа на местни предприятия, ангажирали се със дейности за 
повишаване на производителността или с иновации. Могат да се разкрият 
възможности Банката да подкрепя нови технологични сектори – включително 
високотехнологична научноизследователска и развойна дейност, ИТ и 
биотехнологии – тъй като през последните години благоприятните възможности 
за България се увеличават. Банката ще обмисли възможността също и за 
инвестиции в дружества от сектора на ИТ, които допринасят за разширяване на 
достъпа до цифрова инфраструктура. 
 
За да отговори на потребностите на възстановяването след кризата, Банката 
ще подкрепя корпоративни субекти, които се стремят да преструктурират 
балансите си. Преструктурирането може да води до консолидация в някои 
сектори, включително селско стопанство, строителство и капитални стоки, 
както и промишлено производство. За да се постигнат икономии на мащаба, 
вероятно ще има възможности да се насърчават сливания вътре в страната и 
през регионалните граници. За по-големите предприятия, които преди бяха в 
състояние да си осигуряват достъп до богато банково и дялово финансиране, е 
по-вероятно да поискат финансиране от ЕБВР за инвестиции в подобряване на 
производството на стоки с по-висока добавена стойност. 
 
За да се преодолеят оставащите пропуски в сектора на селското стопанство 
и свързаните с него отрасли, Банката ще търси възможности за увеличаване на 
финансирането за селскостопанско производство и преработка. По-специално 
Банката ще търси целеви възможности да подкрепя подобряването на 
производството, повишаване на добивите и по-високо качество на преработване 
на селскостопанската продукция, предназначена за българския пазар и за износ. 
 
За да се подобри достъпът до финансиране за ММСП, неотдавна Банката 
въведе Линията за местни предприятия (ЛМП) за предоставяне на инвестиции 
под формата на дялово участие и квази-дялови инвестиции за по-малки 
развиващи се предприятия. ЛМП може да бъде важен продукт и за средни 
дружества от селското стопанство и свързаните с него отрасли, например когато 
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искат да се консолидират и разширят дейността си надолу по веригата от 
първично селско стопанство и да подобрят операциите си, за да покрият 
стандартите на ЕС за ефективност и качество. 
 
Политически диалог 
 
Политическият диалог на Банката по въпросите на корпоративните сектори ще 
насърчава подобряването на средата за осъществяване на стопанска дейност и 
по-нататъшния напредък в борбата с корупцията. Банката участва в стопански 
камари и браншови обединения, за да лобира за подобряване на 
инвестиционния климат. С оглед на по-нататъшното усъвършенстване на 
нормативната база относно инвестициите, Банката ще проучи възможностите да 
работи за подобряване на законодателството относно неплатежоспособността и 
за реформа в съдебната власт. 
 
3.3.3. Инфраструктура 
 
Секторни предизвикателства 
 
 В сектора на водоснабдяването и канализацията, дружествата за комунално-

битови услуги са почти ексклузивна собственост на Министерството на 
регионалното развитие („Софийска вода“ е рядко изключение). Въпреки че 
тарифите за услугите от водния сектор се определят от независим регулатор, 
натискът за поддържане на тарифите на ниски нива действа като 
ограничение. По-нататъшната децентрализация на вземането на решения и 
осигуряването на отчетност пред местната общност остават съществени 
предизвикателства. 

 В пътния сектор Правителството насочва усилията си към държавно 
финансиране на големи проекти, като използва безвъзмездни средства от ЕС 
и заеми от ЕИБ. Редки са случаите, когато Държавата е прилагала успешен 
финансов инженеринг – ПЧП и схеми за структурирано финансиране, които 
да са в съответствие с най-добрата международна практика. Но новият 
закона за ПЧП, който се готви в момента, си поставя за цел да облекчи по-
нататъшното използване на частен капитал в области, традиционно 
финансирани с публични финансови средства, и е възможно да се появят 
нови възможности за инвеститорите. 

 Съществени предизвикателства съществуват в сектора на железниците, по 
отношение на комерсиализацията и преструктурирането на сегашните 
железопътни дружества и за подобряване на регулацията. 

 
Оперативна реакция на Банката 
 
За да се преодолеят оставащите предизвикателства в общинския сектор, 
Банката ще работи с властите за изграждането на търговски структури в 
градския транспорт, водоснабдяването, твърдите отпадъци, и топлофикацията. 
Инвестициите във водния сектор ще подкрепят осъществяването на реформи в 
сектора, които да въведат ясно разделение между собственост върху активите и 
експлоатация. Посредством проекти в областта на отпадъците и градския 
транспорт, Банката ще насърчава по-голямото участие на частния сектор, както 
и ефективното използване на безвъзмездните средства от ЕС. Освен това 
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Банката ще търси възможности за повишаване на енергийната ефективност в 
общинския/ инфраструктурния сектор.  
 
За да се подобри търговската дисциплина в транспортния сектор, Банката 
ще се стреми към въвеждане на практики от частния сектор (в съответствие с 
най-добрите международни стандарти за обществените поръчки) в сектор, 
където управлението вероятно ще остане държавно. Това би могло да включва 
възлагане на поддръжката чрез договор с частни изпълнители или въвеждане на 
обслужване на държавните пътища, покривано чрез такса за ползването им. 
Банката също така ще насърчава и подпомага инвестициите посредством 
концесии за летища, пристанища, пътища и мостове, в съответствие със 
заявената от Правителството цел да се разшири финансирането чрез ПЧП в тези 
сектори. Въпреки че Банката понастоящем не работи активно в сектора на 
железниците, тя би могла да подкрепя участието на частния сектор посредством 
концесии върху железопътни гари или предоставяне на железопътни услуги по 
ръководената от Световната банка програма за реформи в този сектор. 
 
Политически диалог 
 
Банката ще продължи да подкрепя провеждащата се реформа във водния сектор 
чрез редовен диалог с Правителството в координация с ЕК и други МФИ. 
Където е възможно, ще се разширяват проектите за техническо сътрудничество 
(TC) и консултантска помощ, като например се предостави модел за договор за 
водните дружества, тарифни политики за съхранението и преноса на газ и 
регулаторна рамка за енергийния сектор (нормативна уредба на възобновяемите 
енергоизточници, тарифна политика за тарифите за енергопроизводители, 
използващи възобновяеми енергоизточници и изобщо за нови инвестиции). 
Банката ще насърчава и подпомага извършването на преглед на концесионните 
приоритети/стратегии, като ще се отделя особено внимание на водния и пътния 
сектори. Банката ще подкрепя последващи действия, свързани с проучването за 
усвояването на Европейските структурни фондове, осъществено от работната 
група на Виенската инициатива за сектора на публично-частното партньорство.  
 
Във всички инфраструктурни сектори Банката ще сътрудничи тясно на 
българското Правителство при осъществяването от него на мащабни 
инвестиции с помощта на Фондовете на ЕС. През програмния период 2007-
2013 г. на ЕС, България може да ползва подкрепа от ЕС в размер на близо 7 
млрд. евро, като голяма част от средствата са насочени към отделните 
инфраструктурни сектори. Очаква се, че страната ще има достъп до средства в 
подобен размер през следващия програмен период, 2014-2020 г., и проектите на 
ЕБВР ще бъдат свързани пряко и косвено с тези програми там, където те 
съвпадат с темите на прехода, които са в центъра на вниманието на Банката.  
 
3.3.4. Финансови институции 
 
Секторни предизвикателства 
 
 Въпреки че финансовата криза отслабва, търговските банки все още 

изпитват недостиг на средносрочно до по-дългосрочно финансиране. В 
краткосрочен план, особено когато банките майки са изправени пред 
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 Банковият сектор е фрагментиран и 30 банки се конкурират за ограничен по 
големина пазар. 

 Кризата забави и дори върна назад развитието на финансовите пазари. 
Появиха се ограничен брой емисии на облигации на финансови и 
корпоративни емитенти, а основното предизвикателство, което се посочва, е 
ниската ликвидност на вторичния пазар. С няколко заслужаващи внимание 
изключения, пазарът за секюритизация също не е развит, а ипотечният пазар 
на обезпечените облигации замря по време на кризата поради бавното или 
намаляващо ипотечно кредитиране. 

 Небанковите дейности не са добре развити. Въпреки че съществуват близо 
40 застрахователни дружества (много от тях – собственост на чуждестранни 
лица), съотношението на застрахователните премии към БВП е само 3,4 %, 
значително под средното за ЕС и секторът се нуждае от консолидация. 

 След период на силен растеж, стойностите на Българската фондова борса 
(БФБ) паднаха до много ниски нива, ликвидността на акциите е ограничена 
и се пускат съвсем малко нови емисии. Участието на местни 
институционални инвеститори на българския пазар на частни дялови 
инвестиции остава на изключително ниско ниво. 

 
Оперативна реакция на Банката 
 
За да отговори на потребностите в банковия сектор, оставащи след 
кризата, Банката ще продължи да предоставя средносрочно и дългосрочно 
финансиране под формата на специални кредитни линии, предназначени за 
избрана група партньори – търговски банки, които показват най-високи 
стандарти на корпоративно управление и банкови операции. Най-добре 
работещите банки имат добре дефинирани стратегии на кредитиране и Банката 
се ползва с уникалната възможност да им предложи не само финансиране, но 
също така и техническа подкрепа и потенциално – връзки с донорско 
финансиране, което може да се ползва за целеви дейности (като например за 
енергийна ефективност и/или МСП). 
 
За да насърчава консолидацията в банковия сектор, Банката би могла да 
участва като основен инвеститор в емисии на дългови и/или капиталови 
инструменти на финансови институции (както и на корпоративни клиенти), 
регистрирани за търговия или на местната, или на чуждестранни борси. 
Въпреки че в момента ролята на Банката като инвеститор в дялово участие в 
сектора на ФИ е ограничен, би могло да се осъществи потенциално разширяване 
(включително – от стратегически инвеститори) при провеждането на сливания и 
придобивания. Две неотдавнашни придобивания на по-малки банки показват, че 
инвеститорите продължават да проявяват интерес.  
 
За да отговори на предизвикателства в небанковия сектор на ФИ, Банката 
ще предоставя финансиране на лизингови дружества, пострадали от намалелия 
достъп до финансиране и ще разглежда възможни инвестиции, които могат да 
укрепят и консолидират застрахователния сектор, което зависи също и от 
развитието на законодателна и регулаторна рамка, която предоставя 
възможности. Освен това за развиването на тази дейност може да се използват и 
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институции за целево кредитиране, например фондове, които предоставят 
финансиране за договори за енергийни услуги. 
 
За да насърчи растеж на местната фондова борса, Банката е готова да 
подкрепя изграждането на капацитет и след време би могла да участва в 
повторна приватизация на БФБ, най-вероятно в контекста на регионална 
консолидация на местни фондови борси. Предвид сегашните ограничения 
относно ликвидността, трудно може да се предвиди постигането на съществен 
обем на емисии на облигации или акции на БФБ, но тази възможност би могла 
да се проучи, когато настъпи съживяване на пазарите. 
 
Политически диалог 
 
Банката ще започне диалог с Правителството и с други посредници относно 
законодателните реформи, които ще насърчат укрепването на застрахователния 
пазар, пенсионните фондове и емитирането на облигации. 

3.4. Екологични и социални аспекти на предлаганите от Банката 
дейности 

Като държава-членка на ЕС, България е приела нормативна уредба в областта на 
опазването на околната среда и в социалната сфера, която е съобразена както с 
директивите на ЕС, така и с политиката в областта на опазването на околната 
среда и социалната политика и изискванията по отношение на изпълнението на 
ЕБВР. България е договорила преходен период, по силата на който включените 
в списък съществуващи инсталации и обекти получават определен срок за 
привеждане на експлоатацията им в пълно съответствие със стандартите на ЕС. 
Тези преходни периоди са определени за всяка инсталация, имат различна 
продължителност и като цяло изтичат през 2014 г. и включват инсталации в 
енергийния сектор, сектора на отпадъците, химическата промишленост и др. 

Политиката на опазване на околната среда и социалната политика на Банката се 
прилагат спрямо всички проекти, осъществявани в България. Развитието на 
транспортна и общинска инфраструктура може да включва придобиване на земя 
или икономическо изтласкване на местно население и при такива случаи ще се 
прилагат Изискванията на Банката по отношение на изпълнението. Ще бъде 
важно да се идентифицират всички уязвими групи от населението, които могат 
да бъдат несъразмерно засегнати от проектите и да се осигури включването на 
маргинализираните групи в дейностите за включване на заинтересованите 
страни. Здравето и безопасността също са важно съображение при всички 
проекти и Банката ще работи с клиентите и спонсорите за насърчаване на 
развитието на необходимата култура на безопасност. 

Банката има дялово участие в редица фондове за ядрена безопасност, свързани с 
извеждането от експлоатация на стари и ненужни производствени мощности в 
целия регион. Това включва извършващите се дейности по АЕЦ „Козлодуй“ в 
България. Всички дейности, свързани с използването на тези фондове, ще бъдат 
съобразявани с Изискванията на Банката по отношение на изпълнението. 

Изложените по-горе стратегически приоритети на Банката в много случаи 
съответстват на Националната стратегия за околната среда (2005–2014 г.) на 
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България. Като част от тази национална стратегия, Правителството на България 
съгласува с Европейската комисия оперативна програма „Околна среда в 
България“ (2007–2013 г.). В публикуван в края на 2010 г. Доклад за оценка на 
програмата се препоръчва приоритетите на програмата да се насочат към 
инфраструктурата в сектора на водоснабдяването и канализацията; сектора на 
твърдите отпадъци, енергийната ефективност, биоразнообразието и техническа 
помощ за регулаторния сектор в цялата страна. 

Поради това стратегията на Банката включва подкрепа на страната при 
въвеждането на необходимото законодателство и приоритетните области за 
осъществяване на инвестиции, определени от правителството и ЕС. В частност, 
изграждането на капацитет за управлението на екологични и социални рискове 
посредством реализацията на проектите на Банката ще допринесе за този 
процес. 

Като част от изпълнението на Плана за действие на ЕБВР в областта на 
равенството на половете, Банката ще се стреми да подкрепя дружества, 
собственост на жени и/или управлявани от жени, и в проектите си за ОЕИ ще 
насърчава справедливото разпределение на ползите от проектите между мъжете 
и жените в общността. Освен това ЕБВР ще се старае да насърчава своите 
клиенти от частния сектор в други приоритетни сектори да насърчават равните 
възможности в своите политики и практики в областта на човешките ресурси 
(напр. набиране на персонал и кариерно развитие). 
 
За по-подробна оценка на въпросите в областта на равенството на половете вж. 
Приложение 7. 
 
Приспособяване към изменението на климата 
 
Изменението на климата поражда редица рискове за някои от предлаганите 
дейности на Банката в България. Петото Национално съобщение относно 
изменението на климата, изпратено от България до РКИК на ООН посочва, че 
според прогнозите средногодишните температури ще се покачват през идните 
десетилетия, като най-големите увеличения ще бъдат през летния сезон (5–8°C). 
Очаква се това затопляне да бъде придружено от намаляване на количеството на 
валежите през лятото и от по-голяма променливост на количеството на 
валежите като цяло. Вследствие на това България може да изпита недостиг на 
вода през летните месеци. По-големите промени във валежите може да доведат 
и до колебания в нивата на реките, и до по-чести извънредни събития, като 
например наводнения. 
 
Сътресенията в наличието на водни ресурси ще се отразят върху операциите на 
Банката в миннодобивния отрасъл и селското стопанство и свързаните с него 
отрасли, които често са свързани с процеси, за които са необходими големи 
количества вода. Селското стопанство и свързаните с него отрасли също могат 
да бъдат засегнати от въздействията на изменението на климата върху 
селскостопанското производство, което ще се отрази на наличието на първична 
селскостопанска продукция. Инвестициите във ВЕЦ също трябва да бъдат 
съобразявани със свързаните с климата изменения в нивата на реките. 
Необходимостта от инвестиции в по-ефективни и по-добре управлявани 
водоснабдителни системи ще нараства, като се има предвид големият недостиг 
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на водни ресурси в резултат на изменението на климата. И не на последно 
място, всички инвестиции в пристанищни съоръжения ще трябва да отчитат 
въздействията на изменението на климата върху морското равнище на Черно 
море. 
 
4. ДОСТЪП ДО КАПИТАЛ: ЧАСТНИ И ПУБЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

4.1. Достъп до капитал 

Българският банков сектор в голяма степен е собственост на чуждестранни лица 
и е рентабилен. Растежът на кредитирането в частния сектор въпреки това 
отбеляза значителен спад в сравнение с периода на бурен разцвет в годините 
преди кризата и през 2010 г. и началото на 2011 г. нараства с около 2–3 %. 
Достъпът до финансиране е ограничен, по-специално за сектора на ММСП, 
особено по време на кризисния период, когато банки насочиха по-голямата част 
от разполагаемия финансов ресурс към първокласни корпоративни клиенти. 
Рисковият капитал за подкрепа на новосъздадени и по-малки развиващи се 
предприятия също е ограничен, въпреки че са идентифицирани над 20 
инвестиционни фонда за дялови инвестиции, които функционират в страната.  
 
От началото на кризата насам са осъществени само няколко синдикирани 
кредита и те често са с участието на Банката. Предвид факта, че страната все 
още преживява последиците от икономическата криза и изпитва недостиг на 
инвестиции, обемът на инвестиционните кредити е доста нисък, въпреки че 
някои от местните банки показват подобряване на апетита към проекти в 
промишленото производство и услугите. 
 
Вътрешното срочно кредитиране се възстановява на относително снижени нива, 
тъй като са малко на брой банките, показващи рисков апетит към по-малки 
проекти в производството или услугите, а сроковете рядко надвишават 5 
години. При по-големите проекти, участието на Банката може да бъде ключов 
аргумент, обуславящ решението на местната банка да обмисли възможността от 
предоставяне на дългосрочен кредит. Размерите на кредитите обикновено са до 
30 млн. евро, а сроковете обикновено не надвишават 5–6 години. 
 
Емитирането на корпоративни или структурирани облигационни емисии е 
ограничено и се извършва основно по съображения за гъвкавост по отношение 
на ограничителните клаузи за заемополучателя и на обезпеченията, като по 
отношение на срочността емисиите се ограничават до 5-годишни. 
 
Основните международни агенции за кредитен рейтинг Стандард енд Пуърс, 
Фич и Мудис класират България в по-ниския сегмент на оценката 
„инвестиционен клас“, съответно BBB, BBB- и Baa2 (рейтингът е повишен през 
юли 2011 г.). 

4.2. Финансиране от МБР и сътрудничество с други МФИ и 
многостранни донори 

Неотдавна МФИ започнаха да полагат обединени усилия за подобряване на 
координацията. Това беше предизвикано отчасти от необходимостта да се 
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помогне на България да оползотворява по-ефективно финансовите средства, 
които може да ползва от ЕС в подкрепа на развитието си. През 2010 г. и 2011 г. 
Банката взе участие в браншови консултативни работни групи с участието на 
Правителството, представители на ЕК и служители от Световната банка и ЕИБ 
(включително JASPERs). Тези работни групи са насочени към ключови сектори 
като транспорт, реформа във водния сектор и съвсем отскоро – енергийна 
ефективност. МФИ съвместно изготвиха политически документи, които 
помогнаха на Правителството при определянето на краткосрочни приоритети и 
превъзмогване на пречките при прилагането. Политическите документи са 
разработени и за да помогнат да се избегне припокриването на инициативите на 
отделните МФИ и да се подобри координацията. 
 
Съветът на директорите на Световната банка неотдавна одобри нова 
Стратегия за партньорство със страната (СПС) за 2011–2013 г. СПС е насочена 
към Европейския дневен ред на България и отразява Националната програма за 
реформи на страната за прилагането на целите на стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. СПС откликва на усилията на 
Правителството да увеличи значително усвояването на финансови средства от 
ЕС, като Световната банка си поставя за цел да оказва помощ по-специално в 
транспортния и водния сектор. Стратегията предлага да се предоставя 
консултантска подкрепа за реформи в политиката и за укрепване на 
институциите и капацитета. Световната банка ще предвиди целево финансиране 
– на първо място, заеми за подкрепа на бюджета, обвързани с мерки за 
извършване на реформи в няколко ключови сектора (транспорт, образование, 
социално приобщаване) – за допълване и подкрепа на приоритета на България 
за усвояване на европейски средства и ще бъде насочено към дейности, които не 
могат да бъдат финансирани с безвъзмездни средства от структурните фондове 
на ЕС. Освен политическия диалог, може би ще има възможности Световната 
банка и ЕБВР да съфинансират инфраструктурни проекти, по-специално тъй 
като се очаква различни структури, разработени чрез финансов инженеринг, да 
получат подкрепата на ЕС. 
 
Портфейлът на МФК от поети финансови ангажименти възлиза на 282 млн. щ.д. 
МФК се съсредоточава върху партньорите от финансовия сектор и някои 
големи индустриални клиенти. ЕБВР и МФК вече са работили съвместно по 
важни инфраструктурни проекти, като например ТЕЦ M-И1 на Ей И Ес. Новата 
Група СПС на Световната банка подчертава насочването на МФК към 
инвестиции във възобновяеми енергоизточници и инфраструктура и отрасли, 
свързани с изменението на климата, частни инвестиции в социалния сектор и 
избирателно – в селското стопанство. И тук ЕБВР ще търси възможности за 
съфинансиране с МФК за проекти, в които ролите на двете институции взаимно 
се допълват. 
 
Европейският съюз предоставя финансиране за подкрепа на сближаването на 
България с останалите държави-членки на Европейския съюз. Европейската 
помощ се предоставя по оперативни програми, които се управляват от 
Правителството и се координират от Европейската комисия. Общия размер на 
бюджета се разделя на програми, които обхващат: „Транспорт“, „Околна среда“, 
„Регионално развитие“, „Конкурентоспособност“, „Техническа помощ“, 
„Човешки ресурси“ и „Администрация“. ЕС предоставя и програма за малки 
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безвъзмездни помощи за бедните селски райони. Общият размер на бюджета на 
европейските оперативни програми за периода 2007–2013 г. възлиза на 
6,7 млрд. евро (към които трябва да се допълнят съответно 1,3 млрд. евро от 
Правителството. Към края на май 2011 г. са сключени договори по проекти за 
3,7 млрд. евро и са разплатени близо 1 млрд. евро. Понастоящем 
Правителството обсъжда със службите на ЕК програмния бюджетен период 
2014–2020 г. Банката очаква да съфинансира проекти съвместно със средствата 
от ЕС, като работи в подкрепа на инфраструктурата заедно с фондовете по 
програмите „Транспорт“, „Околна среда“ и „Регионално развитие“, както и да 
оказва подкрепа на частния сектор съвместно с финансови средства по програма 
„Конкурентоспособност“. И накрая, възможно е да се разкрият възможности за 
съвместна работа с програмите на ЕС за техническа помощ, за да се разшири 
политическият диалог на Банката в редица сектори. 
 
През периода 2007–2011 г. Европейската инвестиционна банка одобри 27 
проекта в размер на общо 1,8 млрд. евро. Със сключени договори за общо 
525 млн. евро за периода, ЕИБ се наложи като крупен кредитодател в областта 
на транспортната инфраструктура и градския транспорт. В подкрепа на 
усвояването на финансови средства от ЕС, ЕИБ одобри два заема за 
правителството в размер на 700 млн. евро. Тези проекти са подкрепени чрез 
прилагане на консултантска помощ от JASPERs, като тази инициатива на свой 
ред се осъществява съвместно от ЕИБ и ЕБВР. ЕИБ предоставя също и кредитни 
линии на местни банки за предоставяне на целеви кредити. 

През 2009 г. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Българската банка 
за развитие (ББР) сключи гаранционно споразумение по рамковата програма на 
ЕС за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) в България. Това беше първото 
гаранционно споразумение на ЕИФ в България, което ще се използва от ББР за 
предоставяне на по-широк достъп до финансиране на МСП в цялата страна. 
През 2010 г. ЕИФ започна да работи по три инвестиционни фонда, които ще се 
финансират частично по инициативата “Съвместни европейски ресурси за 
микро до средни предприятия” (JEREMIE). Фондовете ще бъдат ориентирани 
съответно към финансиране тип „мецанин“, финансиране чрез рисков капитал и 
финансиране на растеж чрез дялово участие. Всеки от тях трябва да мобилизира 
участие на търговския сектор. Към средата на 2011 г. ЕИФ приключи в основни 
линии процедурите за подбор, а Банката оценяваше възможността да 
съфинансира тези инвестиционни продукти. 

Банката води разговори с ЕИБ и Световната банка относно възможното 
съфинансиране на по-големи инфраструктурни проекти, при което Банката би 
могла да предоставя експертна помощ в области, които могат да насърчават 
инвестициите от частния сектор. В бъдеще Банката ще продължи да координира 
тясно дейността си със Световната банка и ЕИБ, както и с ЕК, която е най-
големият източник на безвъзмездно финансиране. В някои случаи 
индивидуалните проекти ще разчитат на безвъзмездни средства от ЕК 
(например кредитни линии за енергийна ефективност) или на координация със 
подобни проекти на ЕО (например в общинската и националната 
инфраструктура). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПОЛИТИЧЕСКА ОЦЕНКА 
 
Преглед 
 
България е поела ангажимента да спазва принципите на многопартийната 
демокрация, плурализма и пазарната икономика в съответствие с условията, 
определени в член 1 от Споразумението за създаване на Банката и спазва своя 
ангажимент. Стремежът към по-нататъшно интегриране в ЕС продължава да 
бъде важна опорна точка за реформите и за задълбочаване на демократичните 
ценности и стандарти.  
 
Последните общи парламентарни избори, проведени през юли 2009 г., донесоха 
победа на дясно-центристката партия „Граждани за европейско развитие на 
България“ (ГЕРБ). Въпреки че ръководеното от ГЕРБ правителство формално е 
правителство на малцинството, досега то се ползва с достатъчно подкрепа от 
други дясно-центристки партии в Парламента, за да осъществява политиките си.  
 
Избори и върховенство на закона 
 
Изборният процес в България е изграден на здрава основа с включваща 
представители на всички партии изборна администрация, което дава 
възможност за цялостна прозрачност и отчетност. От установяването на 
многопартийна система насам, общи парламентарни избори са провеждани 
седем пъти, като всички те бяха оценени от ОССЕ като цяло съответстващи на 
международните стандарти и на ангажиментите на страната за демократични 
избори. Предизборните кампании обикновено се провеждат в спокойна, макар и 
конкурентна, среда.  
 
Въпреки че беше преценено, че България е постигнала висока степен на 
съответствие със стандартите и нормите на ЕС преди присъединяването през 
2007 г., Европейската комисия посочи някои предизвикващи безпокойство 
области, засягащи съдебната власт и върховенството на закона. Първият доклад 
по Механизма за сътрудничество и проверка на напредъка в областите съдебна 
власт, борба с корупцията и организираната престъпност (МСП), публикуван от 
ЕК на 27 юни 2007 г., посочи конкретни въпроси, които изискват по-нататъшна 
работа, особено в областите, където напредъкът беше оценен като 
„недостатъчен“: съдебното третиране на корупцията на високо ниво и борбата с 
тежката и организираната престъпност. Оттогава насам и след последвалите 
доклади по МСП, властите предприемат конкретни мерки за отстраняване на 
тези поводи за загриженост. Последните доклади по МСП, публикувани след 
юли 2010 г., подчертават набраната силна инерция и наличието на ясна 
политическа воля за реформа от страна на новите български власти. 
 
Сегашното правителство е очертало амбициозен дневен ред за реформи в 
съдебната власт и публичната администрация, който включва усилия за 
ускоряване на борбата с корупцията и организираната престъпност. Тези задачи 
продължават да бъдат от съществено значение, за да се възползва страната от 
възможностите, разкрили се с присъединяването й към ЕС през 2007 г. На 23 
юни 2010 г. правителството прие нова Стратегия за съдебната реформа. Засилва 
се борбата с корупцията и организираната престъпност в практически план. По-



специално, образувани са голям брой дела за корупция по високите нива (най-
голямата слабост в миналото), включително делата срещу бивши министри и 
заместник-министри и за пръв път – срещу действащ министър. България 
укрепи и капацитета на екипа, занимаващ се с финансови средства от ЕС, което 
в миналото беше област, обект на критика, и вследствие на това се стигаше до 
временно спиране на плащанията по някои от оставащите предприсъединителни 
програми. Въпреки че неотдавнашните доклади по МСП са предимно 
положителни, ЕК изтъкна необходимостта от подобрения в някои области, 
включително по-нататъшна професионализация на полицията и по-добра 
защита на публичните финансови средства от измами и конфликт на интереси. 
Като цяло, тъй като елементите на нормативната рамка, необходима за 
реформата, вече в голяма степен са изградени, ударението в докладите по МСП 
се пренасочи от приемането на закони към тяхното прилагане. 
 
Последният Доклад за напредъка на България по МСП, публикуван от 
Европейската комисия на 20 юли 2011 г., отчита неотклонната политическа воля 
и решимост на българското правителство в осъществяването на стратегията си 
за реформи. В същото време докладът отбелязва „сериозни недостатъци в 
съдебната практика“, като изтъква, че борбата с корупцията по високите нива не 
е довела до убедителни резултати, тъй като са налице много малък брой влезли 
в сила присъди в тази област, включително по някои дела, предизвикали силен 
обществен интерес. Докладът посочва необходимостта от подобряване на 
процедурата за назначаване и от повишаване на уменията в съдебната власт, 
засилване на ангажираността към съдебната реформа и засилване на 
отчетността в съдебната власт и разследващите органи. Следващата цялостна 
оценка на напредъка на България по МСП предстои да излезе през лятото на 
2012 г., когато Комисията ще направи цялостна оценка на напредъка на 
България от присъединяването насам. 
 
Корупцията се възприема като сериозен проблем от българските граждани, 
както е видно по-специално от наскоро проведеното проучване „Живот по 
време на преход“, проведено от ЕБВР в сътрудничество със Световната банка. 
Въпреки че се забелязва намаляване на усещането за честота на 
нерегламентираните плащания във всички институции в сравнение с 
предишното проучване LiTS (2006 г.), 17 % от респондентите съобщават за 
такива плащания в общественото здравеопазване, а 13 % при 
взаимоотношенията с Пътна полиция, което е доста по-високо спрямо 
съответните данни в сравняваните западноевропейски страни. В последния си 
Доклад за индекса на възприятието за корупция (ИВК) „Прозрачност без 
граници“ нарежда България на 73-то място между общо 178 страни. Оценката 
на ИВК от 3,6 поставя България на 15-то място между страните, в които Банката 
има операции, и на последно място сред ЕС-10. 
 
Основни права и свободи 
 
България постигна забележителен напредък е областта на зачитането на 
основните права и свободи. Това беше отразено в решението, взето от 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) през 2000 г. за 
закриване на процедурата на наблюдение относно спазването на задълженията и 
ангажиментите й като държава-членка на Съвета на Европа. Въпреки това 
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България продължава да бъде част от постмониторинговия диалог с ПАСЕ. 
Последният доклад на ПАСЕ в рамките на този диалог отчита постигането на 
по-нататъшен напредък и ангажимента на сегашните български власти да 
продължават демократичните реформи. ПАСЕ отбелязва по-специално, че през 
последните няколко години службата на Омбудсмана, създадена едва през 
2005 г., се е превърнала във влиятелна, авторитетна и независима институция, 
която упражнява системен граждански контрол върху органите на всички 
равнища. Организацията също така приветства приемането на промените в 
Наказателния кодекс през 2009 г., с които се инкриминира подбуждането на 
етническа и расова омраза чрез думи, печат или други средства за масова 
информация или други средства, както и редица други положителни стъпки. В 
същото време ПАСЕ отбелязва някои поводи за загриженост по отношение на 
независимостта на медиите и защитата на правата на малцинствата. В 
последната област ПАСЕ изтъква необходимостта от по-нататъшно 
подобряване на положението относно преподаването на езиците на 
малцинствата, популяризирането на културата и идентичността на малцинства, 
и подпомагането на междукултурния диалог. 
 
Съгласно Конституцията етническите малцинства на България са 
равнопоставени пред закона и са добре представени в политическия живот 
както на национално, така и на местно ниво. С изключение на ромите, 
етническите малцинства са адекватно интегрирани в икономическия и 
социалния живот на страната. Плановете за действие на Десетилетието на 
ромското приобщаване (2005–2015 г.) доведоха до подобряване на положението 
с ромите, въпреки че някои проблеми остават, особено в областта на жилищните 
условия и достъпа до образование и заетост. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ОЦЕНКА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 
ПРЕХОДА 
 
Таблицата и дадения по-долу обяснителен текст представят обща оценка на 
предизвикателствата на прехода по сектори, на основата на Доклада за прехода 
от 2010 г. За всеки сектор има две отделни оценки, които разглеждат пазарните 
структури и институциите в подкрепа на пазара. Оценките са по следната скала: 
„пренебрежими“, „малки“, „средни“ и „големи“. „Пренебрежими“ означава, че 
оставащите предизвикателства са незначителни и че секторът е постигнал добър 
напредък по пътя към стандартите на една добре функционираща пазарна 
икономика. “Големи” означава, че оставащите предизвикателства са значителни 
и че това измерение на сектора се намира на ранен етап на реформиране. 
 
 
Сектори Пазарна структура Институции в 

подкрепа на пазара 
Корпоративни сектори   
Селско стопанство и 
свързаните с него 
отрасли 

Средни Средни 

Промишлено 
производство и услуги 

Малки Малки 

Недвижими имоти Средни Малки 
Далекосъобщения Малки Средни 
Енергетика   
Природни ресурси Малки Средни 
Електроснабдяване и 
енергетика 

Средни Малки 

Устойчива енергия Големи Пренебрежими 
Инфраструктура   
Градски транспорт Малки Малки 
Водоснабдяване и 
канализация 

Средни Малки 

Пътища Средни Средни 
Железници Средни Малки 
Финансови институции   
Банков сектор Малки Средни 
ММСП Средни Средни 
Застраховане и 
финансови услуги 

Малки Малки 

Частен капитал Средни Малки 
Капиталови пазари Средни Малки 
 
КОРПОРАТИВЕН СЕКТОР 
 
Селско стопанство и свързаните с него отрасли 
Пазарна структура: Средни 
Институции в подкрепа на пазара: Средни 
 



След присъединяването си към ЕС през 2007 г. България започва да се 
интегрира в ОСП на ЕС и има потенциала да получава значителни суми от 
подкрепата на ЕС за селското стопанство. Всички земеделски земи са 
реституирани и повечето от тях имат регистрирани собственици. Докато 
приватизацията на държавните и колективните стопанства е приключена, 
развитието на ефективни частни стопанства продължава да бъде 
предизвикателство поради съществената фрагментация на земите и липсата на 
активен поземлен пазар. Освен това селскостопанският сектор продължава да 
страда от липса на адекватна инфраструктура, ниски инвестиции и има поводи 
за загриженост относно нивото на здравните и хигиенни стандарти. Като цяло, 
хранително-вкусовата промишленост продължава да бъде фрагментирана, като 
преобладаващ дял на пазара имат малките и средни дружества. Пазарът на 
дребно е добре организиран в големите градове, но развитието на нови формати 
за търговия на дребно все още е приоритет в дневния ред. Институционалната 
среда се нуждае от значително подобряване. Влизането в сила на изискването за 
спазване на стандартите на ЕС беше отложено за септември 2009 г., но повечето 
дружества вече са възприели необходимите стандарти. Въпреки че през 
последните години банковата система се развива с бързи темпове, достъпът до 
селскостопански кредити все още е ограничен. От 1999 г. функционира система 
на складови записи. Въпреки това, повечето от нуждите от оборотен капитал на 
стопанствата и на свързаните със селското стопанство отрасли се покриват със 
собствени средства. 
 
Промишлено производство и услуги 
Пазарна структура: Малки 
Институции в подкрепа на пазара: Малки 
 
След присъединяването си към ЕС през 2007 г. България продължи да бележи 
напредък в реформата в сектора на предприятията, въпреки че кризата нанесе 
силен удар на сектора на местните предприятия и доведе до срив в ПЧИ. 
Съществен напредък през последните години е постигнат в приватизацията на 
големите предприятия и условията за стопанска дейност в България бележат 
подобрение. Въпреки това все още не е изцяло изградена ефективна рамка за 
разрешаването на търговски спорове и процедури за неплатежоспособност. 
Законодателството относно корпоративното управление и стандартите на работа 
на предприятията бележат подобрение, като много предприятия възприемат 
международните стандарти на управленски практики (включително по 
отношение на околната среда). България не е извършила прехода към 
ефективна, нисковъглеродна икономика, а енергоемкостта като цяло остава 
много висока. Нормативната уредба не предвижда стимули за ефективно 
енергопотребление и поради това пазарът на енергоспестяващи технологии не е 
достатъчно развит. Секторът на предприятията се нуждае и от структурно 
преориентиране от досегашното съсредоточаване върху свързаните със 
строителство дейности към по-продуктивни сектори с експортна насоченост. За 
да стане възможно това преориентиране и за да се повиши 
конкурентоспособността на икономиката, е особено необходимо да се насърчава 
по-голяма гъвкавост на пазара на труда, развитие на уменията и иновации. 
Остават предизвикателства по отношение на подобряването на 
производителността и ефективността посредством преструктуриране и заделяне 
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на повече средства за научноизследователска и развойна дейност и капиталови 
разходи. 
 
Недвижими имоти 
Пазарна структура: Средни 
Институции в подкрепа на пазара: Малки 
 
В страната се появяват както частни, така и институционални инвеститори в 
недвижими имоти, въпреки че дейността им беше засегната в значителна степен 
от възникналата неотдавна финансова криза. От 2005 г. насам както в столицата, 
така и в регионалните центрове като Варна, Пловдив, Стара Загора и Бургас се 
разгърна значителна строителна дейност, особено в сектора на недвижимите 
имоти на дребно. Но все още остават пропуски в предлагането на модерни 
недвижими имоти, особено в провинцията. Развитието на вторичните пазари на 
недвижими имоти все още се затруднява от недостига на ликвидност и оскъдния 
брой пазарни субекти, които са в състояние да осигурят дълбочина на пазара, 
като например едри институционални инвеститори или инвестиционни фондове 
за инвестиране в недвижими имоти. Нормативната уредба на ипотеките е 
относително ефективна и според ИССДРДП за 2009 г. България е постигнала 
напредък по отношение на достъпа до земя. Секторът на туризма се развива 
бързо от 2005 г. насам, особено по крайбрежието, но активите с международно 
качество продължават да бъдат редки и прозрачността в сектора все още остава 
под въпрос. Законовата и подзаконовата уредба, която подкрепя устойчивостта 
на недвижимите имоти (енергийна ефективност, въздействие върху околната 
среда) е относително добре развита.  
 
Далекосъобщения 
Пазарна структура: Малки 
Институции в подкрепа на пазара: Средни 
 
Присъединяването към Европейския съюз е основна движеща сила в 
хармонизацията на българското законодателство в областта на 
далекосъобщенията с това на ЕС. Но максималният размер на глобите, които 
регулаторът може да налага, се оказва относително безрезултатен и има 
съмнения относно пълната независимост на регулатора. „Виваком“ (бившата 
БТК), която държи фиксираните линии, продължава да господства на пазара, 
въпреки че бяха издадени лицензи на няколко алтернативни оператора. 
Проведеният през 2008 г. търг за четвъртия лиценз за мобилен оператор 
завърши с неуспех, но на пазара на мобилни услуги и така вече има силна 
конкуренция и ограничен потенциал за органичен растеж. През 2010 г. беше 
въведена подобрена система за преносимост на фиксираните и мобилните 
номера. Изграждането на алтернативна интернет инфраструктура в дългосрочен 
план вероятно ще доведе до падане на последната крепост на монопола на БТК. 
 
ЕНЕРГЕТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Природни ресурси 
Пазарна структура: Малки 
Институции в подкрепа на пазара: Средни 
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Въглищата са най-значителния природен ресурс на България, но златото и други 
метали също имат своето значение. Миннодобивният отрасъл беше успешно 
приватизиран и функционира на търговски принцип с чуждестранно участие. 
Страната разполага с минимални залежи от нефт и незначителни резерви от 
природен газ, което я принуждава да разчита на внос за почти цялото си 
потребление на природен газ. Нефтеният сектор в голяма степен е дерегулиран 
и конкуренцията е скромна. В държавни ръце остава само едно малко дружество 
за геоложки проучвания и добив. Въпреки че правителството консолидира 
своите активи в областта на енергетиката в „Български енергиен холдинг“, 
всички дружества запазват оперативната си независимост и лицензите си. 
Постигнат е напредък в осъществяването на мерки за либерализиране на газовия 
пазар, в съответствие с директивите на ЕС. България е страна по Договора за 
създаване на Енергийна общност, който има за цел да изгради обща 
организация на енергийния пазар в Югоизточна Европа. Тарифите са близо до 
нивата на пълно покриване на себестойността. Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) отговаря за определянето на тарифите в 
секторите на газа, електроенергията, топлофикацията и водоснабдяването и 
канализацията. ДКЕВР отговаря също и за лицензирането на предприятията в 
газовия, електроенергийния и топлофикационния сектори и издава разрешения 
за изграждане на транзитни газопроводи или нефтопроводи. Приходопотоците 
са ясно дефинирани и напълно интегрирани в държавния бюджет, а данъчното 
облагане и законодателната уредба са прозрачни.  
 
Електроснабдяване и енергетика 
Пазарна структура: Средни 
Институции в подкрепа на пазара: Малки 
 
През 2008 г. Правителството все решение да консолидира активите си в 
областта на енергетиката в холдингово дружество – „Български енергиен 
холдинг“ (БЕХ). БЕХ, който е 100 % държавна собственост, включва газовото 
дружество „Булгаргаз холдинг“, оператора на електропреносната мрежа НЕК, 
АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица-изток II“ и „Мини Марица-изток“. Въпреки че 
дружествата са обединени под шапката на БЕХ, те продължават да бъдат 
отделни юридически лица и запазват своите лицензи и оперативна 
независимост. В енергийния сектор е постигнат съществен напредък по 
отношение на изпълнението на изискванията за присъединяването към ЕС. От 
юли 2007 г. са в сила съответните нормативни актове, с които се дава 
възможност за пълно отваряне на пазара и всички клиенти могат да избират 
своя доставчик. Тази възможност обаче е ограничена поради факта, че повечето 
потребители са обект на регулирани доставни цени. Освен това секторът се 
характеризира с широко участие на частния сектор. Ефективното 
функциониране и капацитета за инвестиции на електроразпределителните 
дружества все още са ограничени от ниското ниво на регулираните тарифи. 
Качеството, което осигуряват българските институции, е доста добро. Срещу 
Правителството може да бъде започната процедура за нарушение на 
задълженията, в случай че не приложи по подходящ начин правилата, които 
имат за цел засилване на капацитета и прозрачността на пазарите на газ и 
електроенергия и условията относно квотите и регулираните цени. Създаден е 
независим регулатор за енергийния сектор, но той продължава да бъде обект на 
политическо влияние и съществуват притеснения, че тарифите не отразяват 
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себестойността. Има и опасения, че продължава кръстосаното субсидиране 
между промишлените потребители и домакинствата. Освен това България 
продължава да бъде най-енергоемката икономика в ЕС, въпреки че от началото 
на 90-те години е съкратила своята енергоемкост наполовина. Въведен е 
механизъм за определяне на тарифа за произведената от възобновяеми 
енергоизточници енергия и в момента се изграждат няколко големи проекта за 
вятърна енергия и няколко малки ВЕЦ. 
 
Устойчива енергия 
Пазарна структура: Големи 
Институции в подкрепа на пазара: Пренебрежими 
 
България прие национална индикативна цел за енергийни спестявания. 
Намаляването на енергоемкостта вече е един от основните приоритети на 
българската енергийна политика, заедно с постигането на сигурност на 
доставките и устойчиво развитие на енергийния сектор и изпълнението на 
целите на Стратегията относно възобновяемите енергоизточници (ВЕИ), 
заложени от Европейската комисия. Правната и институционалната рамка в 
областта на устойчивата енергия е добре развита и има нормативно закрепени 
стимули за ВЕИ и ЕЕ, съответстващи на директивите на ЕС. България въведе 
задължителни енергийни обследвания за промишлени дружества, 
производители на стоки и услуги, с годишно енергопотребление, надвишаващо 
3 000 МВтч. ВЕИ ползват подкрепа под формата на задължително сключване на 
договори за изкупуване и относително високи тарифи за произведената от ВЕИ 
енергия. Цените в тарифите не са достатъчно диференцирани за малки и големи 
обекти и понастоящем се преразглеждат от правителството. Тарифите са за 
срокове до 25 години за геотермална и вятърна енергия и 15 години за всички 
други източници за производство на електроенергия от възобновяеми 
енергоизточници. Въпреки че тарифите са за доста продължителен срок, 
годишните нива могат да варират поради участието на регулатора в 
определянето на тарифите. България е ратифицирала РКИК на ООН и 
Протокола от Киото, в които има статута на Страна по Анекс 1 (с цел за 
намаляване на емисиите) и понастоящем участва в Системата за търговия с 
емисии на ЕС (СТЕ на ЕС). Въпреки това тя беше спряна за определено време 
през 2010 г. и 2011 г. Страната участва и в Международната търговия с емисии. 
Все още не е изготвен удовлетворяващ Комисията Национален план за 
разпределение за СТЕ, което води до несигурност относно одобряването на 
проекти за СИ. 
 
Градски транспорт 
Пазарна структура: Малки 
Институции в подкрепа на пазара: Малки 
 
Децентрализацията на собствеността в сектора на градския транспорт в 
България в голяма степен приключи и практиката на обособяване на търговски 
дружества е широко разпространена. Участието на частния сектор е значително 
в някои градове (Пловдив), но в други градове (Бургас) представлява едва малка 
част от общата система. Въпреки това успехът на приватизацията в миналото не 
беше еднозначен. Някои транспортни дружества работят на загуба или едва 
оцеляват, като системно страдат от недостиг на инвестиции. В много общини 
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общественият транспорт е силно фрагментиран и се осъществява от малки 
местни дружества, които не разполагат с необходимите ресурси, за да предлагат 
адекватно ниво на услугата. По време на финансовата криза голям брой 
дружества за градски транспорт, като например операторите в София, страдат 
от намаляване на приходите, придружено от задържане на пълния размер на 
плащанията за услугата от страна на общината по договорите си за 
предоставяне на обществена услуга. Оставащите предизвикателства на прехода 
включват по-интегрираното планиране на градския транспорт, включително 
адекватното изграждане на солидна структура за договорите за обществена 
услуга, консолидацията на малките оператори, приемането на отговарящо на 
изискванията на ЕС законодателство и регулиране на сектора на градския 
транспорт, както и подобрения в договорните условия, в частност – на 
определянето на тарифите, което се контролира от органите на местно 
самоуправление. В някои градове ролята на частния сектор може да се засили и 
да се облекчи въвеждането на нови или преработени договори за предоставяне 
на обществена услуга, за да станат операторите кредитоспособни от договорна 
гледна точка. 
 
Водоснабдяване и канализация 
Пазарна структура: Средни 
Институции в подкрепа на пазара: Малки 
 
Някои от големите водоснабдителни дружества все още са собственост на 
държавата. Обособяването на търговски дружества е широко разпространено. 
Въпреки че голям брой дружества и комунално-битови дейности се ръководят 
добре и са рентабилни, значителен брой дружества за комунално-битови услуги 
работят на загуба или едва оцеляват, като системно страдат от недостиг на 
инвестиции. Има някои случаи на ползване на търговско финансиране от страна 
на „Софийска вода“, която е единственият случай на частна концесия в 
страната, и от някои други големи водоснабдителни дружества Няколко 
публични дружества за комунално-битови услуги все още предоставят услуги с 
незадоволително качество, въпреки че много дружества са в процес на 
въвеждане на стандартите на ЕС. Тарифите за услуги във водния сектор се 
одобряват от независим регулатор на основата на бизнес планове и тарифни 
предложения, изготвяни от дружествата за комунално-битови услуги. Въпреки 
това има политически натиск за поддържане на тарифите на ниски нива. 
Кръстосаното субсидиране между различни групи потребители не е често 
срещано явление. Има някои договори за абонаментно обслужване или 
договори за управление на базата на стимули за добро изпълнение, но този род 
схеми все още не са оптимизирани в много от държавните водоснабдителни 
дружества, тъй като не включват местните общини, обслужвани от дружествата 
от водния сектор. Оставащите предизвикателства на прехода включват пълната 
децентрализация на местната инфраструктура и въвеждането на добри 
абонаментни договорни схеми, при които дружествата за комунално-битови 
услуги да носят отговорност към съответната местна общност и към 
клиентската си база.  
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Пътища 
Пазарна структура: Средни 
Институции в подкрепа на пазара: Средни 
 
През 2008 г. правителството преструктурира агенциите, отговарящи за пътния 
сектор и създаде Национална агенция „Пътна инфраструктура“, на подчинение 
на Министър-председателя, като орган, отговарящ за разработване на 
политиката и за инвестициите в сектора. Има пътен фонд, като преобладаващата 
част от приходите идват от акциза върху горивата. Двете пътни концесии, 
предоставени през 2004 г., макар и без конкурс, донесоха ограничен успех. 
Първият приоритет е да се установят основани на пълна конкуренция 
взаимоотношения между политиката/ правителството и пътната агенция. Нужно 
е да продължи по-нататъшното реформиране на системата на пътната такса. 
Макар че неотдавнашните проекти за ПЧП събудиха спорове, целта за в бъдеще 
е да се разработват още проекти за ПЧП в съответствие с водещата 
международна практика.  
 
Железници 
Пазарна структура: Средни 
Институции в подкрепа на пазара: Малки 
 
В железниците функциите по експлоатацията и по разработването на 
политиката са разделени и собствеността върху основните железопътни 
дейности (инфраструктура и експлоатация) са разделени и се осъществяват от 
отделни дружества. Правителството е поело широк ангажимент да спазва 
изискванията на директивите на ЕС, но продължават да се срещат известни 
нарушения. Достъпът на трети страни е разрешен и са издадени лицензи за 
експлоатация (налице е известна конкуренция на пазара). Във финансово 
отношение всички железопътни дружества продължават да отчита слаби 
финансови резултати. Секторът продължава да бъде неефективен и да разчита 
на държавно финансиране, а напредъкът в реформите, насочени към реална 
комерсиализация, е органичен. Предизвикателствата на прехода остават в 
следните области: (i) подобрения във финансовите механизми, включително 
въвеждането на договори за задължението за предоставяне на обществена 
услуга и добре функциониращ механизъм за таксата за достъп; (ii) по-
нататъшно увеличаване на конкуренцията на пазара; (iii) по-нататъшна 
комерсиализация и преструктуриране на действащите основни железопътни 
дружества; и (iv) подобрения в регулирането. 
 
ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ 
 
Банково дело 
Пазарна структура: Малки 
Институции в подкрепа на пазара: Средни 
 
В конкуренцията участват 30 банки, от които 22 са собственост на 
чуждестранни лица. Банките с чуждестранна собственост държат 84 % от общия 
размер на банковите активи. При тези банки, банките майки показваха своя 
ангажимент по време на най-острата фаза на кризата, както и през целия 
започнал неотдавна период на неблагоприятни последици от ставащото в 
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Гърция. Съотношението заеми/депозити в размер на 95 % за цялата система 
сочи, че тя има потенциала да разчита в по-голяма степен на вътрешна 
ликвидност. Финансовото посредничество бележи подобрение, като 
съотношението активи/БВП е 1,07, а депозити/БВП е 87 %, при което 61 % от 
депозитите са в чужда валута. През последните години рентабилността е по-
висока, отколкото в други банкови сектори в региона. Това не се дължи на 
липса на конкуренция, а по-скоро на бързо растящ пазар, обслужван от банки с 
достъп до евтино финансиране. Оставащите предизвикателства за банките 
включват по-нататъшното разширяване на банкови дейности, за да се обхванат 
по-специализираните пазарни сегменти, и развитието на по-сложни банкови 
дейности. Предвид продължаващата вече доста време слаба икономическа 
конюнктура, влошаването на качеството на активите поражда най-високия риск 
за стабилността на банковия сектор в България, въпреки че капиталовите 
позиции остават силни. Регулацията на сектора е съсредоточена в централната 
банка, което осигурява добро редовно наблюдение и силна регламентация, 
основана на пруденциални принципи, което дава като резултат добро равнище 
на спазване на повечето от основните принципи от Базел. 
 
Микро-, малки и средни предприятия 
Пазарна структура: Средни 
Институции в подкрепа на пазара: Средни 
 
Микро-, малките и средни предприятия са важни, те осигуряват около 74 % от 
заетостта и произвеждат около 54 % от добавената стойност при предприятията 
от реалния сектор за 2008 г. Търговските банки и – в по-ограничена степен – 
институциите за микрофинансиране, предоставят финансиране на различни 
сегменти от сектора на ММСП. Банките за микрофинансиране предоставят 
кредитиране на микро- и малки предприятия от края на 2001 г. насам. Въпреки 
че напоследък е постигнат известен напредък, включително чрез подкрепата на 
европейските фондове, рисков капитал и други инвестиции в дялов капитал, е 
необходимо да се развива подкрепата за новосъздадени и малки, растящи 
предприятия. Съществуващото законодателство в областта на обезпеченията и 
несъстоятелността подкрепя кредитирането на ММСП и разходите за 
регистриране на обезпечение са ниски. Основната бариера пред развитието на 
МСМП се отнася до достъпа до финансиране за модернизация на оборудване за 
производствена дейност и иновации, тъй като търговските банки неохотно 
предоставят заеми на микро- и малки предприятия или новосъздадени 
предприятия, които те възприемат като високорискови. Въпреки че през 
последните няколко години покритието с публични и частни регистри 
значително се разшири, по-нататъшното разширяване на покритието на 
информационните услуги относно кредитирането и създаването на 
функциониращ, географски единен регистър (по тип на актива, както и с 
индексиране по наименование на залогодателя на обезпечителното право) биха 
подпомогнали извършваната от банките оценка на риска.  
 
Застраховане и други финансови услуги 
Пазарна структура: Малки 
Институции в подкрепа на пазара: Малки 
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Към септември 2009 г. на българския застрахователен пазар се конкурират 38 
дружества, от които 20 общозастрахователни, 17 животозастрахователни и едно 
презастрахователно дружество. От тях 30 имат чуждестранни мажоритарни 
собственици, а в едно мажоритарен дял има държавата (Българска агенция за 
експортно застраховане). Брутният премиен доход възлиза на 2,252 млн. лв., от 
които 46,6 % от общо застраховане, 7 % от животозастраховане и 46,4 % от 
презастраховане. Премийният приход като дял от БВП е 3,4 %. 
Законодателството и регулацията в областта на застраховането бяха засилени и 
приведени в съответствие със стандартите на Международната асоциация по 
застрахователен надзор (IAIS). Въпреки това законодателството продължава да 
продължава да бъде неадекватно. Разнообразието на предлагани продукти в 
отрасъла е приемливо. Има достатъчно общозастрахователни продукти, въпреки 
че животозастрахователните продукти все още не се намират достатъчно лесно 
и ще трябва да се работи за по-нататъшно развитие на уменията. За разлика от 
повечето други подобни страни в региона, съществуват малко бариери пред 
навлизането на пазара и тук се установяват чуждестранни застрахователи. Към 
септември 2009 г. нетните активи на сектора на пенсионноосигурителните 
фондове възлизат на 2,941 млн. лв. (4,44 % от БВП), от които 67,8 % на 
универсални пенсионноосигурителни фондове, 14,7 % на професионални 
пенсионноосигурителни фондове, 17,5 % на доброволни 
пенсионноосигурителни фондове и 0,05 % на доброволни 
пенсионноосигурителни фондове със професионални схеми. Пазарът на 
лизингови услуги е добре развит и има коефициент на проникване 7,5 %, което 
попада сред стойностите, наблюдавани в по-развитите страни. 
 
Частни дялови инвестиции  
Пазарна структура: Средни 
Институции в подкрепа на пазара: Малки 
 
Дейността в областта на частните дялови инвестиции в България бележи 
развитие, като са идентифицирани над 20 фонда, проявяващи интерес да 
включат страната в своите мандати (или регионални, или специално за 
страната). При активен капитал, оценяван на малко над 2 % от БВП, България е 
получила пропорционално повече частни дялови инвестиции, отколкото 
повечето страни в региона, макар че те са вложени в относително малка 
икономика. Наличният за инвестиране капитал се оценява на малко над 1,7 % от 
БВП. Нетният ангажиран капитал е съсредоточен в изкупувания, като 
инвестиционните стратегии на фондове, инвестиращи чрез финансиране от тип 
„мецанин“ и в растеж са също доста добре представени. Има недостиг на 
капитал, ангажиран по стратегии за рискови инвестиции, малки 
капиталовложения, за предприятия в затруднено положение и за 
инфраструктура. Участието на местни институционални инвеститори на 
българския пазар за частни дялови инвестиции продължава да бъде ограничен. 
България показва добро ниво на спазване на Принципите на корпоративно 
управление на ОИСР и доброто качество на законодателството относно 
публичните пазари на капиталови инструменти осигурява добри възможности за 
излизане на инвестицията от пазара. 
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Капиталови пазари 
Пазарна структура: Средни 
Институции в подкрепа на пазара: Малки 
 
В края на 2009 г. пазарната капитализация възлиза на 11.8 млрд. лв. на БФБ – 
София АД (17,8 % от БВП, в сравнение с 12,4 млрд. лв. за 2008 г. и почти 30 
млрд. лв. за 2007 г.). След приемането на достиженията на правото на ЕС 
пазарът на ценни книжа е в съответствие с високите международни стандарти. 
Регулаторът на пазара на ценни книжа се счита за високоефективен в 
разглеждането на сложни случаи. Вътрешният фондов пазар е доста добре 
капитализиран и ликвиден и е добър източник на финансиране при 
благоприятни пазарни условия. Финансовата криза доведе до значителен спад в 
пазарната капитализация на българската фондова борса, въпреки че пазарната 
инфраструктура продължава да съществува и функционира. Пазарите на 
държавни облигации са добре развити, с редовно и често емитиране на 
държавни ценни книжа, въпреки че продължава да не достига ликвидност на 
вторичния пазар. Остават предизвикателства по отношение на развитието на 
паричния пазар относно развитието на бенчмарк индекси, както и дейността на 
форуърдните пазари. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПРЕХОДЪТ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 
 
Обща оценка 
 
През последните години България прие няколко висококачествени 
законодателни акта в областта на търговското право. Процесът на 
присъединяване към ЕС се оказа силен стимул за модернизиране на 
законодателството на страната.* Но относително слабият капацитет на 
съдебната власт да прилага законодателството ефективно и прозрачно е 
ключова област за по-нататъшна работа. 
 
Чрез програмата си за подпомагане на законодателството в преход, ЕБВР 
помага за създаването на благоприятна за инвеститорите, прозрачна и 
предвидима правна среда в страни в преход. Дейностите по програмата могат да 
включват политически диалог, правна оценка и техническо сътрудничество с 
властите на страната. По-долу е представен преглед на събитията в 
нормативната уредба в секторите от най-голямо значение за инвестиционната 
стратегия на Банката за България. Важно е да се отбележи, че предвид 
оскъдните донорски фондове за България, Банката не планира проект за 
техническа помощ в страната през периода, обхванат от Стратегията,¥ освен 
довършването и разпространението на споменатия по-долу политически обзор 
на корпоративното управление на банките в Югоизточна Европа. 
 
Инвестиционен климат/частен сектор 
 
Капацитет на съдебната власт в търговския сектор 
 
Когато през 2007 г. България стана член на Европейския съюз, поводите за 
загриженост относно слабостите в съдебната й система не се разсеяха. Те 
включваха неясното уреждане на въпроса за независимостта на съдебната власт 
в Конституцията, необходимостта от по-голяма прозрачност в съдебното 
производство, както и поводи за загриженост, свързани с професионализма, 
отчетността и ефективността на съдебната власт. Европейската комисия въведе 
Механизъм за сътрудничество и проверка, който има за цел да помогне на 
България в разрешаването на тези проблеми. По силата на тези договорености 
се публикуват шестмесечни доклади.  

Докладът от февруари 2011 г. отбелязва, че е постигнат напредък по стратегията 
на България за реформи в съдебната власт и съответния план за действие. 
Отчетността и правомощията на Висшия съдебен съвет са засилени посредством 
изменения в нормативната уредба. Има и увеличение на произнесените 
осъдителни присъди по дела за корупция по високите нива, въпреки че се 
отбелязват и няколко важни случая на оправдателни присъди. Докладът 
насърчава България да се съсредоточи върху по-нататъшното усъвършенстване 
на организацията и начина на управление на съдебната власт. В него България 

 
*
 За конкретни данни за качеството на българското търговско право, вж. 

http://www.ebrd.com/pages/sector/legal/what/interact 
¥
 Допуска се разглеждане на изключения, ако съществуват безспорни доводи за предоставяне на правна 
техническа помощ в областта, включена в Програмата на ЕБВР за правна помощ на страни в преход, 
придружени от възможност за осигуряване на финансиране. 



се насърчава също така да създаде независим орган, който да установява случаи 
на конфликт на интереси и да наблюдава делата за корупция.  

Въпреки напредъка, остават широката загриженост относно безпристрастността 
и ефективността на съдебната власт в България. Последното Изследване на 
средата за стопанска дейност и резултатите от дейността на предприятията 
(ИССДРДП) на ЕБВР и Световната банка сочи, че само 17 % от респондентите 
вярват, че българските съдилища са справедливи и некорумпирани. 

 
Необходимост от по-нататъшно подобряване на законодателството в 
подкрепа на пазара 
 
Наличието на добър режим на обезпечените сделки е от решаващо значение за 
стратегията на Банката относно подкрепата за финансирането на МСП в 
България. Тъй като българският закон за регистрираните залози като цяло се 
счита за модерен и ефективен, основните препоръки за реформа се отнасят до 
закона за ипотеките, който би трябвало да се осъвремени. По-конкретно, не се 
осъществява основната правна функция на един закон за ипотеките, тъй като 
прилагането му е несигурно и постъпленията от проданта са значително под 
пазарната стойност. Процедурата за учредяване на ипотека би могла да се 
опрости като се облекчат тежките изисквания за документация, включително 
необходимостта периодично да се пререгистрират обезпечителните права, а по-
нататъшното усъвършенстване на системата на поземления регистър би 
подобрило сигурността на ипотечната уредба. 
 
Глобалната криза от 2008 г. изведе на преден план затруднението, което 
изпитват страните в преход с решаването на въпроса за нередовните кредити и 
България не е изключение. Законът за неплатежоспособността играе 
жизненоважна роля в работата с нередовните кредити, в частност – посредством 
разпоредбите относно преструктурирането. По-специално, макар че законът за 
неплатежоспособността в България като цяло да е с добро качество, когато се 
направи сравнение с международно приетите стандарти за добра практика, в 
разпоредбите относно преструктурирането на дружествата има някои пропуски. 
Няма правни средства, чрез които длъжникът да поиска защита и да получи 
мораториум, когато неплатежоспособността е непосредствено предстояща. 
Освен това законът не благоприятства предприемането на извънсъдебно 
преструктуриране. Той определя едномесечен срок от началото на 
неплатежоспособността, в който да се представи план за преструктуриране, 
който в много случаи вероятно ще се окаже твърде кратък, в резултат от което 
случаите на спасени от фалит дружества са рядкост. В момента не е възможно 
да се ускори спасяването на дружеството по сегашния ред на режима за 
неплатежоспособността. Все още е нужно България да въведе кодекс от 
професионални и етични стандарти за специалистите по неплатежоспособност и 
да засили правомощията на ликвидаторите да получават информация и активи 
на дружеството от трети страни. Необходимо е да се създаде режим за 
обявяване в несъстоятелност на физическо лице. 
 
Глобалната криза от 2008 г. разкри с особена яркост и необходимостта да се 
укрепят практиките на корпоративно управление във финансовите 
институции. Създаденият от ЕБВР и МФК Глобален форум по въпросите на 
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корпоративното управление е водеща платформа, в която влизат представители 
на банковия сектор от различните страни от Югоизточна Европа, включително 
България. Инициативата има за цел да очертава ключови предизвикателства в 
областта на корпоративното управление, засягащи банките и банковия сектор в 
региона и да предлага препоръки за преодоляването им. В момента се изготвя 
доклад с анализ на банковия сектор в региона и набор от препоръки и те ще 
послужат като важно средство за засилване на политическия диалог и 
реформата в региона. 
 
Инфраструктура и енергийна ефективност 
 
Според последната Оценка на ЕБВР на нормативната уредба относно 
концесиите, Законът за концесиите се счита за съобразен във висока степен с 
международните стандарти на добра практика. Основната цел на закона е да се 
засили справедливостта и прозрачността. Ето защо, от правна гледна точка, 
потенциалът за инвестиционни проекти в инфраструктурата с участието на 
частния сектор е относително солиден. 
 
В оценката на ЕБВР от 2010 г. законовата уредба в областта на обществените 
поръчки на България се определя като имаща „средна до висока степен на 
съответствие“ с международните стандарти на добра практика. Законът в 
широки линии следва принципите на директивите на ЕС, обхваща всички 
договори за обществени поръчки и ясно насърчава конкуренцията и 
прозрачността в областта на обществените поръчки. И все пак процедурите за 
възлагане на обществени поръчки не са достатъчно регламентирани и не са 
включени няколко желателни предпазни мерки за гарантиране на почтеността и 
инструменти за повишаване на ефективността. Оценката на ЕБВР сочи, че 
местната практика е донякъде остаряла и бюрократична: комуникацията с 
електронни средства не е задължителна по закон и в резултат от това почти не 
се използва в практиката; комуникацията се осъществява основно по факс, за 
което се изисква писмено потвърждение. Измененията или отказите от права в 
сроковете и условията на един договор за обществена поръчка не са обект на 
никаква процедура за контрол и одобряване. Освен това се посочва, че 
прилагането на закона е недостатъчно и има недостиг на почтеност. Тези 
проблеми, които могат да се отразят на способността на България да усвоява и 
реализира финансирането от ЕС, следва да бъдат решени от българското 
правителство. 
 

След месеци на политически дискусии и публични консултации, на 21 април 
2011 г. българският Парламент прие нов закон за възобновяемите 
енергоизточници. Инвеститорите в зелена енергия споделиха критиките си 
относно новите разпоредби в закона: първо, защото те съществено променят 
нормативната уредба и второ, защото не бяха проведени необходимите 
консултации с обществеността и инвеститорите преди законът да бъде приет. 
По-специално, някои от спорните промени са: i) твърде кратки срокове на 
валидност на предварителния договор за свързване към мрежата; ii) тарифата за 
изкупуване за всеки нов проект ще се определя едва на датата на завършване на 
строителния етап на проекта (на базата на действащата към момента тарифа за 
изкупуване), което определено би се отразило на финансовата приемливост на 
новите проекти при търсенето на финансиране; iii) приложимост на закона (по-
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специално, разпоредбите относно задължителното авансово заплащане на 
цената за свързаност) спрямо заварените проекти за възобновяеми 
енергоизточници, по които се работи, но не е подписан окончателен договор за 
свързване, което поражда притеснения относно правната сигурност. От 
положителната страна, фиксирането на тарифата за изкупуване за целия срок на 
проекта може и ще засили донякъде сигурността и стабилността на 
постъпленията за банките и финансовите субекти на етапа на експлоатация на 
проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПОМ/БКУ 
 
ПОМ/БКУ подкрепя икономическия преход като осъществява промени в 
предприятията при потенциално жизнеспособни микро-, малки и средни 
предприятия (ММСП) и като допринася за развитието на устойчива 
инфраструктура от местни бизнес консултантски услуги. 
 
Досегашен опит в областта на ПОМ/БКУ 
 
От началото си в България през 1998 г. ПОМ е получила общо 3,1 млн. евро под 
формата на донорско финансиране за проекти в страната. Най-големите донори 
на ПОМ са Европейският съюз, Обединеното кралство, Люксембург и Япония. 
Допълнително финансиране беше предоставено от Италия, Португалия и 
Белгия. ПОМ осъществи 68 проекта из цяла България, като всички те са 
приключени. Подпомогнатите предприятия са основно от производствения и 
фармацевтичния отрасъл. 
 
От началото си през 2001 г., БКУ е получила общо 3.3 млн. евро донорско 
финансиране от Люксембург, Австрия, Обединеното кралство, Португалия, 
Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) и ЕС. Това финансиране беше 
допълнено с над 2 млн. евро принос към проектите от страна на предприятията. 
В България БКУ осъществява общо 406 проекта с ММСП, в които са заети 250 
консултанти. През изминалите 10 години БКУ-България осъществи устойчив 
пренос на умения към над 400 ММСП, както е видно от показателите за 
постигнатото – 90 % от оценените 345 проекта бяха определени като успешни и 
много успешни, което показва подкрепата на БКУ за разширяването на пазара 
на ММСП посредством подобряване на работата на предприятията. 
Въздействието на БКУ върху изграждането на устойчива инфраструктура от 
местни консултантски услуги може да се види от нарасналия брой консултанти 
в селските райони, нарасналата средна стойност на приноса на клиентите по 
проекти на БКУ – от 45 % на 52 % и от големия брой местни консултанти, 
заявили, че за тях БКУ е била полезна (98 %). 
 
ММСП и пазарът на консултантски услуги в България 
 
Сектор на ММСП 
 
Микропредприятията представляват почти 90 % от всички предприятия в 
България. Това ниво е сравнимо със средното за ЕС, което е 92 %. По 
отношение на заетостта в ММСП, на българските ММСП се падат над 75 % от 
общата заетост и те създават малко над 60 % от добавената стойност. 
Българският сектор на МСМП непрекъснато расте и увеличава своя дял в 
икономиката, като осигурява заетост на над 60 % от активното население. 
Въпреки това предприемаческата дейност се отличава със съществени 
регионални различия. Освен това е необходимо да се увеличат разходите за 
иновации и научноизследователска и развойна дейност, за да се насърчи 
дългосрочната конкурентоспособност на българския сектор на МСМП. 
Българските предприятия все още изостават от европейските по използване на 
ИКТ, въпреки че през последните години е постигнат напредък. Въпреки че 
след присъединяването към ЕС икономиката показва силен растеж и средата за 



осъществяване на стопанска дейност в България е относително развита и 
напоследък бележи подобрение, особено по отношение на регистрирането на 
предприятие и данъчните процедури, основното предизвикателство е 
допълнително да се повиши нейната гъвкавост и конкурентоспособност. 
 
Пазар на консултантските услуги 
 
Българският консултантски сектор за МСП е в напреднал етап на развитие, но 
остават някои предизвикателства. Пазарното проникване и подкрепящата 
инфраструктура са адекватни и МСП отчитат необходимостта от консултантски 
услуги, но съществуват нерешени въпроси относно качеството и разнообразието 
на услугите. Според проучването на ЕБВР относно управлението, 
организацията и иновациите („Management, Organisation and Innovation“ (MOI) 
survey) (УОИ), около една трета от средните предприятия в България са 
ползвали консултантски услуги в миналото. Това надвишава средното ниво от 
26 % за страните в преход, но е много под сравнителните стойности за 
западните страни. Въпреки присъствието на някои от водещите международни 
консултантски дружества, местните консултанти, изглежда, играят по-голяма 
роля и пазарите показват белезите на добре развитите пазари, като само 13 % от 
респондентите в УОИ са ползвали услугите на международни консултанти. 
Проведеният от БКУ през 2010 г. Годишен консултантски преглед („Annual 
Consultant Review“, ACR) обаче показва, че спектърът на предлаганите 
консултантски услуги е в известна степен ограничен в сравнение с подобните 
структури в региона. 
 
Инфраструктура на подкрепата за ММСП 
 
ПОМ/БКУ оценява инфраструктурата на подкрепата за ММСП, включително – 
пазара на консултантски услуги, като относително добре развита. След 
присъединяването на България към ЕС, страната има приемлива готовност да 
подкрепя своите ММСП и пазара на консултантски услуги посредством 
структурни фондове и множество програми за подкрепа. 
 
Дейности в областта на ПОМ/БКУ в България 
 
Въпреки че някои предизвикателства за конкурентоспособността на 
българските ММСП остават в сила, ефектът на допълняемост на програмата за 
ПОМ/БКУ се оценен като ограничен в сравнение с други страни, където 
пропуските в прехода са по-големи и има по-малко ресурси. По тази причина, 
предвид оскъдния размер на донорските фондове, операциите на ПОМ 
приключиха през 2009 г., а БКУ беше поетапно закрита през 2010 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 
 
АНГАЖИМЕНТИ ЗА ТС ПО СЕКТОРИ ЧРЕЗ ЕБВР, 2008–2010 г. 
 

Донор Ангажименти за ТС (в евро ) 
Австрия             195,200 
Дания              18,531 
Специален акционерен фонд на ЕБВР             803,015 
Европейска комисия           1,000,000 
Германия             221,712 
Международен фонд за безопасно 
извеждане от експлоатация на АЕЦ 
„Козлодуй“* 

          5,644,253 

Люксембург              86,800 
Нидерландия             609,609 
Португалия             479,740 
Испания           1,556,865 
САЩ              49,999 
 Общо 10,665,724

 
АНГАЖИМЕНТИ ЗА ТС ПО СЕКТОРИ ЧРЕЗ ЕБВР, 2008–2010 г. 
 

Сектор Ангажименти за ТС (в евро ) 
Селско стопанство и свързаните с него 
отрасли 

            195,200 

Енергийна ефективност и изменение на 
климата 

          7,472,126 

Общинска екологична инфраструктура           2,131,598 
Производство и търговия на 
електроенергия 

            335,000 

ПОМ/БКУ             281,800 
Транспорт             250,000 
Общо 10,665,724

 
*Международен фонд за безопасно извеждане от експлоатация на АЕЦ 
„Козлодуй“ (МФБИЕК) 
 
Международният фонд за подкрепа „Козлодуй“ (МФБИЕК) беше създаден в 
ЕБВР през 2001 г. с цел да се финансират проекти в подкрепа на извеждането от 
експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“, проекти в енергийния сектор, 
произтичащи от предсрочното закриване на четирите ядрени блока, както и 
мерки за енергийна ефективност. 
 
Като част от процеса на присъединяването към ЕС, България се съгласи да 
закрие Блокове 1 и 2 през 2003 г. и Блокове 3 и 4 през 2006 г. Европейската 
общност отчете финансовите последици от предсрочното закриване и ангажира 
870 млн. евро за програмата за извеждане от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“ 
през периода от 1999 г. до 2013 г. Почти цялата помощ от ЕС се предоставя през 
МФБИЕК. Към края на 2010 г. общите вноски в МФБИЕК от ЕС и десет 



правителства достигнаха 658 млн. евро, от които 643 млн. евро бяха 
предоставени от ЕС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – ИЗБРАНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 
БЪЛГАРИЯ 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

      

По 
неокончателни 

данни Прогноза 
Общ обем на производството и разходи (Реално процентно изменение) 

БВП 6.4 6.5 6.4 6.2 -5.5 0.2 1.6 
   Частно потребление 6.7 8.6 9.0 3.4 -7.6 -1.2 няма 
   Публично потребление 0.4 3.5 0.3 -1.0 -6.5 -1.0 няма 
   Брутно капиталообразуване на основен капитал 30.7 13.1 11.8 21.9 -17.6 -16.5 няма 
   Износ на стоки и услуги -17.5 50.7 6.1 3.0 -11.2 16.2 няма 
   Внос на стоки и услуги -7.6 47.7 9.6 4.2 -21.0 4.5 няма 
Брутен обем на промишленото производството  10.7 14.4 12.0 4.9 -10.4 -5.0 няма 
Брутен обем на селскостопанското производството -4.2 1.0 -17.5 29.6 -6.4 -0.2 няма 
Заетост (Процентно изменение) 
Работна ръка (към края на годината) 0.2 4.1 2.1 0.6 -2.7 -1.1 няма 
Заетост (средно) 2.1 4.4 4.6 3.3 -3.2 -6.2 няма 
Заетост (към края на периода) 2.4 5.9 4.6 1.7 -5.7 -4.7 няма 
 (Като % от работната ръка) 
Безработица (към края на годината) 9.9 8.4 6.1 5.0 7.9 11.2 няма 
Безработица (средно) 10.1 9.0 6.9 5.6 6.8 10.2 няма 
Цени и заплати (Процентно изменение) 

Потребителски цени (средно годишно) по ХИПС 6.0 7.4 7.6 12.0 2.5 3.0 3.5 
Потребителски цени (към края на годината) по ХИПС 7.4 6.1 11.6 7.2 1.6 4.4 2.7 
Производствени цени (средно годишно) 7.2 8.7 8.0 13.3 -4.3 7.2 няма 
Производствени цени (към края на годината) 9.6 6.8 11.2 4.6 -0.7 12.0 няма 
Брутни средни месечни доходи в икономиката (средно 
годишно) 10.7 11.3 19.5 26.5 11.8 6.3 няма 
Държавен сектор по националната методика / на 
касова основа (Като процентен дял от БВП) 
Баланс на сектор „Държавно управление“1 2.9 3.4 3.3 2.9 -0.9 -3.9 няма 
Разходи на сектор „Държавно управление“1 36.7 35.3 36.7 36.5 37.6 38.0 няма 
Дълг на сектор „Държавно управление“ 29.4 23.4 18.6 15.5 15.6 16.7 няма 
Държавен сектор по ESA 95 / с текущо начисляване        
Баланс на сектор „Държавно управление“ 1.0 1.9 1.1 1.7 -4.7 -3.2 няма 
Разходи на сектор „Държавно управление“ 39.7 34.4 39.7 37.6 40.7 37.7 няма 
Дълг на сектор „Държавно управление“ 27.5 21.6 17.2 13.7 14.6 16.2 няма 
Паричен сектор (Процентно изменение) 

Широки пари (M2, към края на годината) 24.3 26.9 31.3 8.7 4.3 6.4 няма 
Вътрешен кредит (към края на годината)  33.0 15.3 58.8 33.0 6.8 5.1 няма 
 (Като процентен дял от БВП) 
Широки пари (M2, към края на годината) 55.5 61.8 69.9 66.1 69.8 72.0 няма 
Лихвени проценти и валутни курсове (В проценти годишно, към края на годината) 

Основен лихвен процент2 2.1 3.3 4.6 5.8 0.6 0.2 няма 
Междубанков лихвен процент (до 1 месец) 2.2 3.5 4.8 5.3 0.6 0.2 няма 
Лихва по депозити (1 месец) 3.1 3.1 4.0 6.7 6.7 3.4 няма 
Лихва по кредити (под 1 година) 8.6 9.0 8.9 11.2 10.1 8.2 няма 
 (Лева за 1 щ.д.) 
Валутен курс (към края на годината) 1.7 1.5 1.3 1.4 1.4 1.5 няма 
Валутен курс (средно годишно) 1.6 1.6 1.4 1.3 1.4 1.5 няма 
Външен сектор   

 (В млн. щ.д.) 
Текуща сметка -3,304.6 -5,658.7 -11,957.1 -12,386.8 -5,073.6 -464.46 няма 
Търговски баланс -5,490.8 -7,028.1 -10,572.0 -12,623.5 -5,673.5 -3,217.4 няма 
   Стоков износ 11,776.4 15,101.4 19,469.0 22,484.2 16,502.7 20,608.2 няма 
   Стоков внос 17,267.2 22,129.5 30,041.0 35,107.7 22,176.2 23,825.6 няма 
Преки чуждестранни инвестиции, нето 4,004.8 7,582.8 12,903.0 9,194.9 3,348.2 2,274.4 няма 
Брутни резерви, без злато (към края на годината) 8,519.7 10,941.3 16,487.9 16,815.5 17,127.3 15,420.5 няма 
Външен дълг 19,383.6 27,223.9 42,563.4 53,006.8 52,336.5 48,669.8 няма 
 (В бр. месеци внос на стоки и услуги) 
Брутни резерви, без злато (към края на годината) 4.9 5.0 5.6 4.9 7.6 6.5 няма 
 (Като % от износа на стоки и услуги) 
Обслужване на дълга 46.6 30.2 35.0 33.9 42.9 20.2 няма 
Данни за справка (В посочената мерна единица) 

Население (към края на годината, в млн.) 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.5 няма 
БВП (в млн. лева) 45,483.8 51,783.1 60,184.6 69,295.0 68,321.6 70,474.3 76,001.3 
БВП на глава от населението (в щ.д.) 3,753.0 4,325.0 5,512.0 6,813.0 6,421.0 6,365.0 няма 
Дял на промишлеността в БВП (в %) 24.5 25.6 27.1 25.3 26.3 26.9 няма 
Дял на селското стопанство в БВП (в %) 7.7 6.4 5.0 5.8 4.2 4.5 няма 
Текуща сметка/БВП (в %) -11.4 -17.0 -28.4 -23.9 -8.9 1.0 няма 
Външен дълг – резерви (в млн. щ.д.) 10,864.0 16,282.6 26,075.5 36,191.3 35,209.2 33,249.3 няма 
Външен дълг/БВП (в %) 66.7 82.0 101.1 104.9 108.0 101.8 няма 
Външен дълг/износ на стоки и услуги (в %) 119.0 127.7 158.8 180.6 227.0 175.7 няма 
1  През 2009 г. балансът на сектор „Държавно управление“  
   включва разходи 

2  До 2005 г. - ефективният лихвен процент в края на месеца,  

  основан на средногодишната доходност,  
   в размер на около 1.8 % от БВП, които  бяха поети извън 
приетото със Закона за бюджета за 2009 г. 

   постигната на първични търгове за тримесечни държавни 
ценни книжа.   

    Закон за бюджета  

   От 1 февруари 2005 г. - средно аритметичното на дневните 
стойности на средния показател на левовите еднодневни  
   лихви LEONIA   
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(LEv OverNight Index Average), за работните 
   дни от предходния месец.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – РАВЕНСТВО НА ПОЛОВЕТЕ 
 
Съгласно доклада на ПРООН „Индекс на човешкото развитие“ (ИЧР) за 2010 г. 
България се нарежда приблизително в средата на страните с висок индекс на 
човешкото развитие, на 58-мо място. За сравнение, Индексът на неравенството 
между половете, който има за цел да покаже дали националните постижения в 
човешкото развитие се подкопават от неравенство между половете, разкрива 
много по-добра картина. Когато се разглежда репродуктивното здраве, 
образованието, политическото и трудовото измерения на равенството на 
половете, оценката на България по индекса на неравенството между половете 
съответно нарежда страната на много по-висока позиция в класацията, на 36-то 
място. 
 
 Индекс в % (макс. 

1,0 ) 
Място в 
класацията 

Година 

Индекс на 
човешкото развитие 

0,743 58 2010 г. 

Индекс на 
неравенството 
между половете 

0,399 36 2008 г. 

 
Източник: Индекс на човешкото развитие, ПРООН, 2010 г.  
 
Процентът на участие в пазара на работна ръка на жените показва стабилен спад 
от най-високото си ниво, регистрирано през 1980 г., когато е 72,5 %, до най-
ниското – 57,5 % през 2005 г. През 2009 г. той е 62 % (в сравнение с 73 % за 
мъжете). Според статистиката на МОТ за 2008 г. около 21 % от жените в 
България продължават да бъдат икономически неактивни поради липсата на 
услуги в областта на грижите за децата и зависимите лица. През по-голямата 
част от този период безработицата сред жените устойчиво спада и то 
значително, от 22 % през 1993 г. до най-ниското си ниво от 5,7 % през 2008 г., 
след което се покачва съвсем леко през 2009 г. на 6,6 % (в сравнение със 7,9 % 
за мъжете). Безработицата сред жените все още е по-ниска, отколкото при 
мъжете, която е 7,9 %. 
 
Според българското правителство, жените се сблъскват със значителна 
дискриминация на пазара на труда, особено младите жени, бременните и жените 
на възраст над 45. Ромките също са изложени на много по-висок риск от 
множество форми на дискриминация по отношение на заетостта. Освен това 
жените продължават да се сблъскват с вертикална дискриминация на пазара на 
труда. Сексуалният тормоз на работното място също се отчита като проблем. 
 
През 2008 г. разликата в нивата на заплащане, свързана с пола, е 13,6 %, което е 
значително по-ниско от средното за Европа – 17,5 %. Това представлява 
съществено намаление за последното десетилетие, когато разликата беше 
24,2 % (2000 г.). Според Конфедерацията на независимите синдикати в 
България, но разликата в нивата на заплащане, свързана с пола, все още 
продължава да бъде съществена във финансовия сектор – 34,4 %, в сектора на 
здравеопазването – 32,6 %, и в сектора на текстилното производство и 
конфекцията – 31,1 %. Разликата в голяма степен се дължи на професионална 



сегрегация: а именно – жените са заети в сектори с ниско заплащане и нисък 
социален статус, като например образование и услуги. 
 
Жените представляват 31,5 % от ръководителите на предприятия в България, 
което е малко по-ниско от средното за Европа, където жените на ръководни 
длъжности в предприятията са 36,6 %. Делът на жените на висши ръководни 
длъжности в България е много висок по отношение на стандартите в ЕС. Според 
статистическите данни на МОТ за 2009 г., жените са 17 % от членовете на най-
висшите органи за вземане на решения в регистрираните на борсата публични 
дружества, което представлява четвъртият най-висок дял сред всички страни от 
ЕС. 
 
Броят на жените предприемачи в България през последните години значително 
нараства. Жените предприемачи в България са значително по-млади и по-
образовани от колегите си мъже. Много от жените предприемачи започват 
самостоятелна стопанска дейност, защото имат чувството, че не им се 
предоставят равни възможности с мъжете в другите предприятия. Българската 
Търговска камара (2010 г.) стига до извода, че 62 % от българските жени 
започват самостоятелна стопанска дейност със собствени парични средства или 
с пари от роднини. При жените предприемачи обаче има по-голяма вероятност, 
отколкото при мъжете, да ползват външни услуги, като например консултантски 
услуги, за всички аспекти, свързани с техните предприятия. Българките може би 
не са склонни да поемат рискове по отношение на кредитирането, защото не 
съществуват много канали, чрез които жените могат да намерят информация 
относно стратегиите за управление на риска, кредитирането и включването в 
професионални мрежи. Според проучване на ЕБВР ИССДРДП за периода 2008–
2009 г. в 31,2 % от предприятията в извадката, които са кандидатствали за заем 
през данъчната 2007 година, сред собствениците е имало жени и 6,9 % от тези 
предприятия не са получили одобрение за исканите кредити. В същото време в 
67,7 % от предприятията, кандидатствали за заеми, не е имало жени сред 
собствениците и 20,6 % от тях не са получили одобрение за исканите кредити. 
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