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РЕЗЮМЕ
увеличаване
на
заетостта.
Очаква
се
инвестициите да нараснат само умерено в
контекста
на
повишена
икономическа
несигурност в чужбина и донякъде влошаващи
се
перспективи
за
вътрешен
растеж.
Прогнозите са износителите да запазят
конкурентната си позиция, като повишат
производителността и подобрят качеството на
продуктите, а износът да постигне скромен
растеж след малък спад през 2019 г. Очаква се
растежът на заетостта да бъде в застой през
2020 г. и да стане отрицателен през 2021 г.
поради намаляващата работна сила и
съществуващия недостиг на работници.

Перспективите за растеж пред България
продължават да са благоприятни, но има
възможност цялостната устойчивост и
конкурентоспособност на нейната отворена
икономика да укрепнат още повече.
Стабилните макроикономически политики бяха
в основата на силен икономически растеж и
рекордно ниско равнище на безработицата.
Въпреки това България догонва бавно
останалата част от ЕС и равнищата на бедност
и неравенство в доходите все още са едни от
най-високите. Необходими са широкообхватни
структурни
реформи
и
допълнителни
инвестиции
за
повишаване
на
производителността и за постигане на устойчив
и приобщаващ растеж, особено в контекста на
неблагоприятни
демографски
промени,
значителен недостиг на работници и
нарастващи регионални различия. За бъдещия
растеж е важно да се подобри качеството на
институциите, да се води борба с корупцията и
да се насърчи създаването на благоприятен
бизнес климат. Твърдият ангажимент на
България да участва във Валутния механизъм II
дава допълнителен тласък на реформите.
Органите положиха допълнителни усилия да се
справят с установените макроикономически
дисбаланси, по-специално като укрепиха
финансовия надзор и предприеха стъпки за
преодоляване на уязвимостта на финансовия
сектор(1).

Растежът на потенциалния БВП се засили
през последните години, но все още не е
достатъчен, за да се гарантира бърз процес
на догонване. От 2016 г. насам потенциалният
растеж се движи около 3 %, като общата
факторна производителност е основният
фактор
за
неговото
разрастване.
Инвестиционната дейност също допринесе за
потенциалния растеж, макар и по-умерено.
Нарастващият пазарен дял от експортните
пазари, наред с увеличаването на разходите за
труд за единица продукция, показва, че
неценовите
фактори,
като
например
качествените подобрения и продължаващата
интеграция в световните вериги за създаване на
стойност,
са
подпомогнали
конкурентоспособността на България.

Икономическото разрастване устоя на
влошаващите се условия в чужбина, но в
бъдеще неговите темпове ще са по-умерени.
След като се ускори от 3,1 % през 2018 г. до
прогнозните 3,7 % през 2019 г., реалният
годишен растеж на БВП се очаква да се забави
до около 3 % през 2020 г. и 2021 г., като в
неговата основа все още ще е вътрешното
търсене.
Частните
разходи
ще
бъдат
подкрепени от реално увеличение на заплатите,
но
възпрепятствани
от
ограниченото

Недостатъчните инвестиции са пречка пред
модернизирането на икономиката. Въпреки
че инвестициите се увеличават, техният дял от
БВП остава под средния за ЕС, което забавя
процеса на догонване. Те биха могли да бъдат
подпомогнати от подобрения в бизнес средата.
Определянето на нуждите от инвестиции в
екологосъобразни технологии и устойчиви
решения и осигуряването на подходящо
финансиране ще бъдат от възлово значение за
постигането на целите в областта на климата и
енергетиката и оформянето на нов модел на
растеж. Инвестициите в транспортната,
енергийната и екологичната инфраструктура
биха могли да помогнат за привличането на
преки чуждестранни инвестиции и да засилят
конкурентоспособността на предприятията.
Повече и по-добре насочени инвестиции в
цифровизацията и в НИРД могат да доведат до
повишаване на производителността, но следва

(1) В настоящия доклад се прави оценка на икономиката
на България с оглед на изготвената от Европейската
комисия Годишна стратегия за устойчив растеж,
публикувана на 17 ноември 2019 г. В този документ
Комисията определя нова стратегия за преодоляване не
само на краткосрочните, но и на дългосрочните
икономически
предизвикателства.
Тази
нова
икономическа
програма
за
постигане
на
конкурентоспособна устойчивост се основава на
четири измерения: устойчивост на околната среда,
повишаване на производителността, справедливост и
макроикономическа стабилност.
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 гарантирането на ефективен надзор и
прилагане на уредбата за борба с
изпирането на пари;
 изпълнението на пътната карта на рамката
за несъстоятелност;
 насърчаването на стабилността на сектора
на автомобилното застраховане;
 насочването на икономическата политика,
свързана с инвестициите, към научните
изследвания и иновациите, транспорта (и
по-специално към неговата устойчивост),
водите,
отпадъците
и
енергийната
инфраструктура и енергийната ефективност,
като се отчитат регионалните различия;
 повишаването
на
качеството,
приложимостта на пазара на труда и
приобщаващия характер на образованието и
обучението, по-специално за ромите и
другите групи в неравностойно положение;
 предприемането на мерки за социално
приобщаване чрез подобряване на достъпа
до интегрирани услуги за заетост и
социални услуги;
 подобряването на достъпа до здравни
услуги, включително чрез намаляване на
преките плащания от страна на пациентите
и справяне с недостига на медицински
специалисти.

да се обърне внимание на управлението и
изпълнението на финансираните проекти.
Целевите инвестиции биха могли също така да
спомогнат за преодоляване на нарастващите
регионални
различия,
особено
в
Северозападния район.
България постигна известен напредък в
изпълнението
на
специфичните
за
държавата препоръки за 2019 г.(2)
Съществен напредък
отношение на:

бе

постигнат

по

 модернизирането
на
уредбата
за
корпоративно управление на държавните
предприятия
в
съответствие
с
международните добри практики;
 засилването на надзора в банковия сектор;
 ефективното прилагане на основан на риска
надзор в небанковия финансов сектор.
Известен напредък бе постигнат по отношение
на:
 подобряването на събирането на данъците
чрез целенасочени мерки в области като
данъците върху горивата и труда;
 насърчаването на адекватната оценка на
активите
в
банковия
сектор
и
функциониращ
вторичен
пазар
на
необслужвани кредити;
 изпълнението на приетите неотдавна насоки
за оценка и надзор на групово равнище в
небанковия финансов сектор;
 подобряването на бизнес средата;
 укрепването на пригодността за заетост чрез
засилване на уменията, включително на
цифровите умения;
 справянето със социалното приобщаване
чрез
по-ефективно
подпомагане
на
минималните доходи.
Ограничен напредък
отношение на:

бе

постигнат

Наборът от социални показатели в подкрепа
на Европейския стълб на социалните права
показва
наличието
на
някои
предизвикателства.
Делът
на
хората,
изложени на риск от бедност или социално
изключване, е голям (особено за децата), а
капацитетът на социалните трансфери( 3) да
намаляват
бедността
остава
ограничен.
Въпреки че намаляват, делът на младите хора,
които не работят и не участват в никаква форма
на образование или обучение, и този на
преждевременно напусналите училище все още
са големи. Равнището на цифровите умения е
много ниско. Същевременно равнището на
заетост е относително високо за мъжете и
жените, а брутният разполагаем доход на
домакинствата продължава да се увеличава.

по

(2) В общия преглед в приложението е представена
информация относно степента на напредък и
предприетите действия в отговор на насоките за
политиките от съответната подчаст на специфичната за
държавата препоръка.

Що се отнася до националните цели по
стратегията „Европа 2020“, подобриха се
(3) Социалните трансфери покриват социалната помощ,
раздавана от централни, държавни или местни
институционални структури.
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данните за хората, изложени на риск от
бедност, за преждевременното напускане на
училище и за участието във висшето
образование. Необходимо е обаче да се
положат повече усилия за постигане на
поставените на национално равнище цели.
България все още е на път да постигне своите
цели в областта на емисиите на парникови
газове и енергията от възобновяеми източници.
Тя не напредва към индикативните цели за
енергийна ефективност, а разликата между
настоящите
и
целевите
равнища
на
потребление на енергия става все по-голяма. Не
е постигнат напредък по отношение на целта за
интензивност на НИРД.

прегледът на качеството на активите и стрес
тестовете, извършени от Европейската
централна банка, разкриха необходимост от
увеличаване на капитала на две банки. Бяха
въведени няколко важни нови регулаторни
насоки и предприети адекватни последващи
действия във връзка с вече приети актове.
Работата по плановете за преструктуриране
на банките е в напреднал етап, като
вътрешните правила и процедури, въведени
през юли 2018 г., трябва да бъдат
подложени на преглед и евентуално
доуточняване.

 Банковият сектор продължи да укрепва,
но се очакват последващи мерки. Като
цяло банките са рентабилни и добре
капитализирани и съотношението на
необслужваните кредити намалява. Въпреки
това България продължава да бъде сред
държавите от ЕС с голям процент на
необслужвани
кредити,
особено
за
нефинансовите предприятия. Освен това

 Уредбата за надзор на небанковия
финансов сектор бе укрепена, но в
застрахователния сектор е необходимо
допълнително действие. Беше създаден
подходящ надзорен процес, основан на
риска и ориентиран към бъдещето. Бяха
въведени също правни и регулаторни
разпоредби
за
подобряване
на
ефективността и практиките в областта на
надзора по отношение на методите за
оценка в секторите на застраховането и
пенсионните фондове и при сделките със
свързани лица в сектора на пенсионните
фондове.
Оставащите
слабости
в
застрахователния сектор се отнасят до
адекватността на техническите резерви,
целесъобразността
на
оценката
на
некотираните активи и ефективността на
управлението. Освен това финансовата
стабилност на българското бюро „Зелена
карта“ е поставена под въпрос. Очаква се
бъдещите законодателни предложения да
разгледат и други предизвикателства в
сегмента
застраховка
„гражданска
отговорност“ за моторни превозни средства,
като например неадекватните ценови
политики и несигурността във връзка с
обезщетяването
на
жертвите
на
пътнотранспортни произшествия.

Съгласно своето правно основание европейският
семестър
може
да
спомогне
националните
икономически политики и политики за заетост да бъдат
насочени към постигането на целите на ООН за
устойчиво развитие (ЦУР) чрез наблюдение на
напредъка и осигуряване на по-тясна координация на
националните усилия. Докладът съдържа задълбочен
анализ и мониторинг на ЦУР. В ново приложение
(приложение Д) е представена статистическа оценка на
тенденциите във връзка с ЦУР през последните пет
години въз основа на набора от показатели на ЕС за
ЦУР, изготвен от Евростат.

 Частният
сектор
продължава
да
намалява задлъжнялостта си, като
същевременно поддържа положителни
кредитни потоци. По-голямата част от
дълга остава в счетоводните баланси на
нефинансовите предприятия. Дългът на
домакинствата
се
увеличи
поради
интензивно отпускане на ипотечни кредити,
но все още остава сред най-ниските в ЕС.

България отбелязва напредък в постигането
на целите на ООН за устойчиво развитие
(ЦУР). България постигна добри резултати по
показателите на пазара на труда, предвидени в
ЦУР 8 „Достоен труд и икономически растеж“,
като равнището на заетост се увеличава. Що се
отнася до класирането, тя е сред най-слабо
представящите
се
в
ЕС
по
ЦУР 1
„Изкореняване на бедността“. Резултатите се
влошават допълнително от неблагоприятните
развития по ЦУР 10 „Намаляване на
неравенствата“(4).
Основните заключения от задълбочения
преглед, съдържащ се в този доклад, и
свързаните
с
него
политически
предизвикателства са, както следва:
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Необслужваните кредити остават големи, но
непрекъснато
намаляват.
Цените
на
жилищата продължиха да се повишават,
макар и с по-бавни темпове. Няма признаци
на прегряване на пазара на жилищата, но
неговото възстановяване следва да бъде под
наблюдение.

поставя предизвикателства пред групите в
неравностойно положение като ромите и
децата в селските райони или в уязвими
положения. Трайно високите равнища на
преждевременно напускане на училище и
слабите постижения в областта на
образованието, потвърдени от резултатите
от проучването PISA за 2018 г., подчертават
необходимостта от по-целенасочени мерки.
Реформата
на
професионалното
образование и обучение (ПОО) продължава,
но равнището на заетост на завършилите
ПОО е все още под средното за ЕС. Делът
на завършилите висше образование е все
още под целта на стратегията „Европа
2020“, а предоставянето на висше
образование само частично е съобразено с
нуждите на пазара на труда. Равнището на
участието в програмите за учене за
възрастни е сред най-ниските в ЕС.

 През юни 2019 г. беше приета пътната
карта на рамката несъстоятелност.
Органите подготвят последващи стъпки,
включващи законодателни промени и
дейности за изграждане на капацитет, които
са от решаващо значение за успеха на
реформата.
Други
основни
структурни
въпроси,
анализирани в този доклад и сочещи конкретни
предизвикателства за българската икономика,
са следните:

 Социалните предизвикателства остават
значителни. Макар и да намалява, делът на
населението, изложено на риск от бедност
или социално изключване, все още е много
голям.
Бедността
сред
работещите
продължава да буди безпокойство, особено
за младите и нискоквалифицираните
работници. Неравенството в доходите е найголямото в ЕС. То се влияе от ниските
равнища на минималния доход и пенсиите
за старост. Адекватността и покритието на
минималния доход остават недостатъчни
въпреки измененията в помощта за
отопление. Реформата на социалните услуги
отново бе отложена.

 В ход е мащабна реформа на уредбата за
корпоративно управление на държавните
предприятия. Тя има за цел да отговори на
съществените предизвикателства, свързани
с тяхното функциониране и управление.
Беше
приет
закон
за
цялостно
преразглеждане на уредбата и принципите
за корпоративно управление на тези
предприятия. Реформата ще бъде напълно
завършена едва след като бъдат изготвени и
приведени в действие подзаконовите актове.
 Пазарът на труда се подобри още повече
благодарение на силния икономически
растеж. През 2018 г. равнището на заетост
достигна 72,4 %, докато безработицата
намаля
до
5,2 %.
Въпреки
това
регионалните различия продължават да са
големи, а намаляващото население в
трудоспособна възраст и недостигът на
работна ръка ограничават перспективите за
бъдещ растеж. Равнищата на дълготрайната
безработица и икономическата неактивност
са спаднали до средните за ЕС. При все това
за някои групи все още е трудно да намерят
работа, включително ромите, младите хора
и живущите в селските райони.

 Достъпът до здравеопазване е ограничен
поради неравномерното разпределение на
оскъдните ресурси и слабото покритие на
здравното
осигуряване.
Публичните
разходи за здравеопазване остават много
ниски, като преките плащания от страна на
пациентите(5) покриват почти половината от
разходите за здравеопазване — един от найголемите дялове в ЕС. Няма подробности за
обявената през юли 2019 г. реформа на
здравното осигуряване. Стратегията за
дългосрочни грижи е в ход.

 Качеството и приобщаващият характер
на образователната система продължават
да представляват предизвикателство,
въпреки провежданите реформи. Това

(5) Преки плащания на място от пациентите в полза на
доставчиците на здравно обслужване.
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 Потенциалът на научните изследвания и
иновациите
в
подкрепа
на
производителността остава недостатъчно
използван. Ниската степен на публични и
частни инвестиции, неефективната и
разпокъсана система за научни изследвания
и слабите връзки между науката и
предприятията продължават да бъдат
основни пречки пред основаната на
иновации икономика.

Продължават
да
са
налице
също
предизвикателства
при
анализа
на
рисковите експозиции с използване на
финансово-разузнавателни данни и при
гарантирането на ефективен надзор. Все
още не са предприети мерки за намаляване
на риска по отношение на схемата
„гражданство срещу инвестиции“. Тези
схеми породиха опасения относно някои
присъщи рискове, свързани също така с
изпирането на пари.

 Подобряването на бизнес средата и
институционалното
качество
продължават да са предизвикателство.
Реформите в публичната администрация и
електронното управление напредват бавно и
не доведоха до значително подобряване на
бизнес
средата.
Въпреки
известния
напредък,
обществените
поръчки
продължават да будят безпокойство. Липсва
ефективна координация между създателите
на политики в областта на обществените
поръчки. Ограничено остава използването
на електронната платформа, а то може да
увеличи прозрачността на процедурите за
възлагане на обществени поръчки. Честите
промени в законодателството продължават
да пораждат регулаторна несигурност и са
сред основните пречки пред инвестициите.

 Предизвикателствата,
свързани
с
околната среда, не се отстраняват
адекватно и това създава пречки пред
постигането на дългосрочен устойчив
растеж. България продължава да е сред
държавите членки с най-многобройни
смъртни
случаи,
дължащи
се
на
замърсяването, като броят загубени години
живот поради замърсяването на въздуха и
излагането на градското население на
микрочастици е най-големият в ЕС.
Отбелязан е ограничен напредък в
гарантирането
на
спазването
на
задълженията за събиране и пречистване на
градските отпадъчни води. Все още не
съществува всеобхватна програма за
кръговата икономика, въпреки че кръговата
употреба на материалите е сред най-слабите
в ЕС, а пред управлението на отпадъците са
налице предизвикателства.

 Продължават
да
са
налице
предизвикателства
в
борбата
с
корупцията. Въпреки че реформите ще
отнемат време, за да донесат резултати,
България все още не е постигнала
убедителни
конкретни
резултати
от
наказателни преследвания по дела за
корупция по високите етажи, което би
спомогнало за изграждането на обществено
доверие. Продължават да са налице редица
предизвикателства,
по-специално
гарантирането на ефективни наказателни
разследвания,
уравновесяването
на
натовареността между съдилищата и
рационализирането
на
местните
прокуратури. България предприе стъпки за
укрепване на уредбата за борба с
изпирането
на
пари,
като
прие
законодателство
за
завършване
на
транспонирането на Четвъртата директива
относно борбата с изпирането на пари и за
транспониране на Петата директива. Новото
законодателство все още не е оценено.

 България продължава да е найенергоемката икономика и икономиката
с най-големи емисии на парникови газове
в ЕС, далеч пред останалите. През 2017 г.
България се е нуждаела от 3,8 пъти повече
енергия и е отделила 4,4 пъти повече
въглеродни емисии за единица БВП,
отколкото средната стойност за ЕС.
Високата енергийна интензивност на
икономиката и бавният напредък в
постигането на целите за енергийна
ефективност
оказват
отрицателно
въздействие върху производителността и
конкурентоспособността.
Съществуват
възможности за значителни икономии на
енергия чрез целенасочени инвестиции в
индустриалния, транспортния и жилищния
сектор, както и за увеличаване на
инвестициите в инфраструктура за чиста
енергия. Предложението на Комисията за
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Механизъм за справедлив преход в рамките
на следващата многогодишна финансова
рамка за периода 2021—2027 г. включва
създаването на Фонд за справедлив преход,
специална схема за справедлив преход в
рамките на InvestEU и нов механизъм с
Европейската инвестиционна банка за
отпускане на заеми в публичния сектор.
Неговата цел е да гарантира, че преходът
към неутралност на ЕС по отношение на
климата е справедлив, като помогне на найзасегнатите райони в България да се справят
със
социалните
и
икономическите
последици. Основните приоритети, които
ще получат подкрепа от Фонда за
справедлив преход, създаден като част от
Механизма за справедлив преход, са
посочени в приложение Г. Те се основават
на
анализа
на
предизвикателствата,
свързани с прехода, посочени в настоящия
доклад.
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1.

ИКОНОМИЧЕСКА СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ
двигател
на
растежа.
Ограничените
възможности за по-нататъшно подобряване на
заетостта ще влияят на динамиката на
потреблението на домакинствата, докато в
същото време реалното увеличение на
заплатите ще подкрепя частните разходи. През
следващите две години се очаква инвестициите
да нарастват с умерен темп на фона на поголяма икономическа несигурност в чужбина и
донякъде влошаващи се перспективи за
вътрешен растеж. След стагнацията през
2019 г. се очаква износът да възстанови
скромните темпове на растеж в съответствие с
развитието на търсенето в чужбина. Фирмите
износители ще запазят конкурентното си
положение, като поддържат повишаването на
производителността и запазват неценовите
предимства. Като цяло икономическият растеж
в България се очаква да се забави от 3,7 % през
2019 г. до около 3 % през 2020 г. и 2021 г.

Растеж на БВП

Икономическият растеж в България остана
силен през 2018 г. и през първите девет
месеца на 2019 г. Частното потребление беше
основната движеща сила на икономическия
растеж на фона на бързото нарастване на
заплатите и високата заетост. Като цяло
растежът на инвестициите беше умерен, с
изключение на инвестициите в машини и
оборудване, които бяха подкрепени от
благоприятни условия за финансиране и висока
степен на използване на капацитета. Растежът
на износа се забави през 2018 г. главно поради
временни еднократни фактори, а през 2019 г.
стана нестабилен, тъй като отрицателното
въздействие на повишената икономическа
несигурност в чужбина беше частично
компенсирано от усилията на предприятията
износители да разнообразят своите пазари за
износ. През 2019 г. динамиката на износа се
повлия също от еднократни фактори. През
2018 г. вносът продължи да нараства с бърз
темп вследствие на развитието на вътрешното
потребление и инвестициите, но през 2019 г. се
забави. Като цяло нетният износ
е със
значителен отрицателен принос към растежа на
БВП през 2018 г., докато през 2019 г. този
принос бе близък до нула.

Растежът на потенциалния БВП се засили
през последните години, като се възползва
най-вече от повишаването на общата
факторна производителност. Натрупването
на
капитал
непрекъснато
подкрепяше
потенциалния растеж през последните години.
За разлика от периода 2005—2009 г., когато
инвестициите се възползваха от големи потоци
преки чуждестранни инвестиции, настоящата
инвестиционна дейност разчита до голяма
степен на вътрешни спестявания и усвояване на
средства от ЕС. Това предполага по-балансиран
и устойчив модел на растеж, който е по-малко
зависим от типично по-нестабилните външни
източници на финансиране и с по-умерена роля
на капитала като производствен фактор.
Приносът на труда към потенциалния растеж се
очаква
да
стане
отрицателен
поради
неблагоприятното демографско развитие и
изчерпването на наличните безработни. За да се
гарантира
добро
темпо
на
реално
икономическо сближаване, са необходими
силно повишаване на производителността с
подкрепата на високи равнища на инвестиции,
натрупване на човешки капитал и повишена
ефективност.

Графика 1.1: Растеж на реалния БВП по компоненти на
търсенето

2019—2021 г.: Прогноза от зимата на 2020 г. за растежа
на реалния БВП, алтернативно прогноза от есента на
2019 г.
Източник: Европейска комисия

Очаква се вътрешното търсене да загуби
известна динамика, но да остане основният
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Графика 1.3: Изменение на БВП на глава от населението
в СПС между българските райони по NUTS2

Графика 1.2: Разбивка на потенциалния растеж

2019—2021 г.: Прогноза от зимата на 2020 г. за растежа
на реалния БВП, алтернативно прогноза от есента на
2019 г.
Източник: Европейска комисия

Източник: Европейска комисия

В периода 2000—2010 г. Югозападният
район отбеляза голямо увеличение на БВП
на глава от населението, докато останалите
пет
района
изостават.
След
2010 г.
наблюдаваните увеличения на БВП на глава от
населението в столичния район стават поскромни, докато другите райони по NUTS2
продължават своя по-бавен, но по-стабилен път
към растеж (вж. графика 1.3). Това доведе до
слабо намаляване на регионалните различия
след 2010 г. Все още обаче съществуват
структурни
проблеми,
засягащи
производителността и конкурентоспособността
на регионално равнище, които забавят процеса
на сближаване.

Регионални различия

В
България
са
налице
значителни
регионални
различия.
Регионалните
различия, измерени като колебания в БВП на
глава от населението, се увеличаваха
значително от 2000 г. насам, като достигнаха
връхната си точка през 2010 г., след което се
стабилизираха на малко по-ниско равнище.
Основният фактор е концентрацията на
стопанска дейност в столичния район София и
бързото ѝ развитие през 2000—2010 г.
Столичният район София (Югозападен)
генерира повече от 47 % от националния БВП и
неговият БВП на глава от населението е почти
два пъти по-силен от този на останалите
райони в България. Той привлича също повече
от половината от преките чуждестранни
инвестиции в нефинансовия сектор, който е
концентриран предимно в самата столица( 6).
Най-зле се представят Северният централен и
особено Северозападният район.

Демографските промени също влияят на
регионалните тенденции в БВП на глава от
населението. Районите по NUTS2, които бяха
засегнати
в
най-голяма
степен
от
демографските промени, са Северозападният (–
28,8 %) и Северният централен (– 23,1 %). За
сравнение населението в столичния район е
намаляло само с 1,3 % през периода 2010—
2017 г., защото естественият прираст на
населението
е
бил
компенсиран
от
увеличението на нетната миграция (+ 4,7 %) от
останалите райони.

(6) https://www.nsi.bg/en/content/6196/foreign-directinvestments-non-financial-enterprises-3112-statisticalregions-and

Европейският
индекс
за
конкурентоспособност на регионите за
2019 г. показва значителни различия между
тях. Столичният район е единственият район
по NUTS 2 със съществено по-добри резултати.
Във всички райони се появи общ модел:
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тенденция към по-добри резултати по
измерението
„ефективност“
(висше
образование и учене през целия живот,
ефективност на пазара на труда и размер на
пазара), но по-слаби резултати по основното
измерение
(институции,
инфраструктура,
здравеопазване и основно образование) и по
измерението на иновациите (технологична
готовност, развитие на бизнеса и иновации).

перспективи и умерен профил на потребление в
контекста на нарастващ разполагаем доход. От
2013 г. насам текущата сметка непрекъснато е
била в излишък и е над нормата на текущата
сметка(7) от – 1,1 %, което отразява процеса на
външно възстановяване на равновесието, който
последва след 2009 г.
Графика 1.4: Промени в текущата сметка

Инвестиции

Счита се, че общите инвестициите са се
увеличили умерено през 2019 г. През периода
2020—2021 г. се очаква инвестициите да си
възвърнат известна динамика, но все още да
нарастват с относително умерен темп на фона
на повишена икономическа несигурност в
чужбина
и
донякъде
влошаващи
се
перспективи за растеж в световен мащаб.
Публичните инвестиции рязко се увеличиха
през 2018 г. и се очаква растежът им да бъде
положителен през 2019 г. и след това.
Правителството ускори изпълнението на
инвестиционните проекти. Финансираните от
ЕС инвестиции се ускоряват и се очаква да
останат големи в средносрочен план. В същото
време голяма част от публичните инвестиции
(над две трети) се финансират от изцяло
национални
ресурси.
Тази
част
от
инвестициите е предназначена основно за
пътна инфраструктура и по-малки строителни
проекти. Въз основа на обявеното от
правителството намерение да финансира
конкретни проекти в тези сектори се очаква
през
следващите
години
публичните
инвестиции в транспортната инфраструктура и
отбраната да се увеличат.

Източник: Европейска комисия

Отрицателната
нетна
международна
инвестиционна позиция (НМИП) намалява
много бързо. Значителната ликвидност в
банковия сектор и силният растеж на БВП
улесняват бързото свиване на НМИП. НМИП
достигна – 36,2 % от БВП през 2018 г. (спад от
– 44,2 % през 2017 г.). Нарастващите резервни
активи в Българската народна банка (БНБ) и
нетните депозити на търговските банки в
чужбина
представляват
най-голямото
намаление на нетни външни задължения. Чрез
споразумението за валутен борд разширяването
на чуждестранните активи на БНБ отразява
нарастващите задължения на централните
банки, т.е. валута в обращение и депозити на
търговски
банки.
Нетните
портфейлни
инвестиции в чужбина също допринесоха за
подобряването
на
външната
позиция.
Структурата на нетните външни задължения е
благоприятна за външната устойчивост на

Външна позиция

Салдото по текущата сметка укрепва още
повече. След като постигна излишък от 5,4 %
от БВП през 2018 г., салдото по текущата
сметка продължи да се подобрява през цялата
2019 г. поради по-силния нетен износ и помалките инвестиционни приходи от преки
чуждестранни инвестиции (ПЧИ). В бъдеще се
очаква текущата сметка да остане с излишък,
което отразява, наред с другото, положителен
баланс между спестяванията и инвестициите в
резултат на донякъде мрачните инвестиционни

(7) Тази референтна стойност е получена от регресии в
съкратена форма, отразяващи основните определящи
фактори за салдото между спестяванията и
инвестициите,
включително
фундаментални
определящи фактори (например демография, ресурси),
фактори на политиката и глобални финансови условия.
Вж. също Coutinho, Turrini и Zeugner (2018).
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икономиката, тъй като тя се състои предимно
от собствен капитал от ПЧИ (вж. графика 1.5).

допълнително (вж. графика 1.6) и в края на
2018 г. беше под равнището отпреди кризата
(5,2 % спрямо 5,6 % през 2008 г.), докато
равнищата на заетост и активност продължиха
да се покачват и се доближават до средните за
ЕС стойности (2018 г.: 72,4 % и 76,3 %; за ЕС
съответно 73,2 % и 78,4 %). В същото време
неблагоприятните демографски тенденции и
високите равнища на неактивност за някои
групи от населението (като например ромите,
хората, живеещи в селските райони, и лицата,
които не работят и не участват в никаква форма
на образование или обучение) в съчетание с
недостига на работна ръка остават възлови
предизвикателства пред бъдещия растеж.

Графика 1.5: Нетна международна инвестиционна
позиция

Графика 1.6: Показатели на пазара на труда

Източник: Европейска комисия

Инфлация

Временните и сезонните фактори влияят на
инфлацията. Годишната обща инфлация
достигна 2,5 % през 2019 г. От началото на
годината динамиката на цените бе променлива.
Тя се ускори до 3,1 % през април и намаля до
1,6 % през септември. Цените на храните
допринесоха значително за инфлацията, под
влиянието на слабата реколта през 2018 г. и
разпространението на африканската чума по
свинете, която се появи през април 2019 г.
Инфлацията на услугите изпревари инфлацията
на стоките на фона на силния растеж на
заплатите и на факторите, специфични за
заведенията за обществено хранене, като
например по-ясно изразената сезонност и повисоките цени на храните. Очаква се цените на
непреработените храни и на енергията да
поддържат инфлацията на около 2,3 % през
2020 г., докато предполагаемите цени на
петрола се очаква да задържат инфлацията на
1,9 % през 2021 г.

Източник: Европейска комисия

Силният растеж на заплатите продължава,
макар и неравномерно между отделните
сектори. През 2018 г. реалното възнаграждение
на заето лице нарасна с 5,4 %, по-бързо от
производителността, която се е увеличила с
3,2 %. Докато заплатите в публичния сектор се
увеличиха с 10,9 %, заплатите в частния сектор
нараснаха с 4,2 % (Европейска комисия, 2019в).
Растежът на заплатите в частния сектор се
дължеше на услугите (10,8%), и по-специално
на сектора на професионалните, научните и
техническите дейности (11,6%). Разликите в
заплащането между районите и секторите
продължават да са сравнително големи.

Пазар на труда

Интегрирането на пазара на труда се
различава в отделните групи от населението
и в отделните райони. Положителното
икономическо развитие през последните

В контекста на стабилен икономически
растеж има все по-голям недостиг на
работна
ръка.
Безработицата
намаля
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години не е от еднаква полза за цялото
население. Все още има значителни различия в
равнищата на заетост и неактивност в
зависимост от възрастта, образователното
равнище и между районите (вж. графика 1.7).
През 2018 г. делът на младите хора на възраст
15—24 години, които не участват в никаква
форма на заетост, образование или обучение
(NEET), намаля още повече, но все още беше
15,0 % (средната стойност за ЕС е 10,5 %).
Също така 15,4 % от работещото население с
ниска квалификация е било безработно, докато
делът на средноквалифицираните (4,4 %) и
висококвалифицираните лица (2,4 %) е бил
много по-малък. В допълнение към тези
различия разликите в равнищата на заетост
между районите с най-добри показатели и
районите с най-слаби резултати са до
15 процентни пункта.

Графика 1.7: Равнища на заетостта по възраст и степен
на завършено образование, 2018 г.

Източник: Европейска комисия

Неравенството в доходите започна да
намалява, което се дължи на постоянното
нарастване на приходите. През 2018 г.
доходите на най-богатите 20 % от населението
са били 7,66 пъти по-високи от тези на найбедните 20 %, като въздействието на
социалните трансфери върху намаляването на
бедността е все още много слабо (25,4 % в
сравнение с 33,2 % за ЕС). Това отразява
ниското равнище на социалните разходи и
ограничените преразпределителни ефекти на
системата за данъчно облагане. Неравенството
по отношение на възможностите продължава
да е голямо, както е видно например от големия
риск от бедност, пред който са изправени
децата, чиито родители са с начален етап на
основно или по-ниско образование. В периода
2010—2019 г. брутният разполагаем доход на
домакинствата на глава от населението се е
увеличил с процент, подобен на този на БВП на
глава от населението, което показва, че
увеличенията на доходите касаят също
домакинствата. Въпреки това разпределението
на доходите сред населението на възраст на 16
и повече години показва значението на
икономическата
активност
и
на
образователните равнища. Средният приравнен
разполагаем доход на наетите лица с висше
образование е 6,3 пъти по-висок от този на
безработните.

Делът на хората, живеещи в бедност, остава
много голям, макар и да намалява. Въпреки
непрекъсната низходяща тенденция (от 41,3 %
през 2015 г. до 32,8 % през 2018 г.) бедността
или социалното изключване все още засягат
2,3 милиона българи (вж. графика 1.8). Рискът
от бедност е по-голям за децата, възрастните
хора, хората с ниска квалификация, хората с
увреждания и ромите, като между районите
има разлики. Този риск, включително
бедността сред работещите, продължава да
бъде много по-голям сред хората с по-ниско от
основно образование и с начален и
прогимназиален етап на основно образование.
Въпреки
че
бедността
и
социалното
изключване в страната са намалели с
16,4 процентни пункта от 2010 г. насам, те са
намалели само с 8,9 процентни пункта в послабо развития Северозападен район.
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Необслужваните
кредити
остават
относително големи, но непрекъснато
намаляват, а вторичният пазар стана подинамичен.
Съотношението
на
необслужваните кредити е с низходяща
тенденция в отделните банки и сегменти,
спадайки до 6,9 % в края на второто
тримесечие на 2019 г. (от 9,2 % на предходната
година). Въпреки това то остава едно от найвисоките в ЕС (доста над средното за ЕС от
малко под 3 %)(9)(вж. раздели 3 и 4.2).
Необслужваните
от
нефинансовите
предприятия (НФП) кредити също намаляха, но
все още са 11,1 % от всички кредити и аванси
през второто тримесечие на 2019 г. (в
сравнение с 15,4 % преди година) и техният дял
е бил дори по-голям за банките, които са
местна собственост (19,4 %).

Графика 1.8: Процент на изложените на риск от бедност
или социално изключване, и неговите
компоненти (лица, изложени на риск от
бедност, лица, понасящи тежки
материални лишения, лица, живеещи в
домакинства с нулев или много нисък
интензитет на икономическа активност,
лица, понасящи материални и социални
лишения)

Кредитната дейност укрепна допълнително.
През октомври 2019 г. темповете на растеж
достигнаха 8,1 % за НФП и 10,4 % за
домакинствата. Това би могло да помогне за
по-големи частни инвестиции и да стимулира
потенциалния растеж. В същото време
ипотечните заеми нараснаха значително — с
повече от 14,8 % на годишна база през
октомври поради положителната икономическа
среда и по-големите разполагаеми доходи( 10).
Достъпът на дружествата до финансиране от
финансовите пазари остава много ограничен,
особено използването на котирани акции и
дългови ценни книжа. Равнището на финансова
грамотност сред домакинствата продължава да
бъде ниско, което ограничава способността им
да правят информиран избор и да планират
своето пенсиониране (11).

(1) Показателят „материални и социални лишения“
(МСЛ) е резултат от преразглеждането на показателя
„материални лишения“ (МЛ). В него се взема под
внимание по-широко понятие за лишения, тъй като
включва и елементи, свързани със социалната дейност.
Процентът на МСЛ е делът на хората от цялото
население, на които липсват поне 5 от 13-те елемента,
включени в МСЛ.
Източник: Европейска комисия

Финансов сектор

Банковият сектор поддържаше високи
съотношения на капитал и ликвидност,
подкрепени от икономически растеж.
Съотношението на общосистемния базов
собствен капитал от първи ред CET1(8) е било
18,5 % в края на второто тримесечие на 2019 г.,
а финансирането като цяло е било лесно, като
съотношението на заемите към депозитите е
било 77,4 %. Общите активи през октомври
2019 г. бяха 8,6 % повече в сравнение с година
по-рано. Рентабилността на банките леко се
подобри през 2018 г. и остана на високо
равнище през 2019 г., като през второто
тримесечие възвръщаемостта на собствения
капитал достигна 12,1 %.

Цените на жилищата продължиха да се
повишават, макар и с по-бавни темпове.
През третото тримесечие на 2019 г. цените на
жилищата се повишиха с 5,4 % на годишна
(9) Съгласно консолидираните банкови данни на ЕЦБ.
(10) Процентите на растеж на кредитите се изчисляват от
условните салда, които отразяват само промените,
които възникват от финансовите сделки.
11
( ) Според проучването на S&P Global FinLIT (2014) само
35 % от възрастните в България са финансово грамотни
(доста под средното за ЕС равнище от 52 %). През
2017 г.
делът
на
дълговите
ценни
книжа,
акциите/дяловите единици в инвестиционни фондове и
застрахователните/пенсионните продукти в активите на
домакинствата в България е бил малък в сравнение с
много други държави от ЕС.

(8) Съотношението на базовия собствен капитал от първи
ред (CET1) е сумата от обикновените акции/дялове,
неразпределената печалба и друг всеобхватен доход,
квалифицираното
малцинствено
участие
и
регулаторните корекции, разделена на рисково
претеглените активи.
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Таблица 1.1: Показатели за финансова стабилност — всички банки в България

Източник: Европейска централна банка

основа, което е забавяне спрямо 6,6 % през
2018 г. Най-голямото повишение бе отчетено
във втория по големина град Пловдив (12,3 %),
докато в столицата София цените се увеличиха
с 6,8 %. Ипотечните кредити продължиха да
нарастват с бързи темпове, докато броят на
издадените разрешения за строителство намаля
през третото тримесечие на 2019 г. след период
на силен растеж, поради което е необходимо
бъдещите развития да бъдат наблюдавани
внимателно. Силният растеж на ипотечните
кредити продължи, което сигнализира, че
кредитирането
би могло
да
захранва
извършваното в момента разрастване на пазара
на
недвижими
имоти.
Междувременно
инвестициите в строителството като процент от
БВП останаха стабилни през 2018 г.

Графика 1.9: Разлика в надценяването спрямо
съотношенията цена/доход, цена/наем и
разлики в остойностяването при основния
модел (1)

(1) Разлика в надценяването, изчислена като средна
стойност от съотношенията цена/доход, цена/наем и
разликите в остойностяването при основния модел.
Източник: Европейска комисия

Въпреки
непрекъснатите
покачвания
цените на жилищата все още са в
съответствие с основните фактори(12).
Разликата в надценяването все още е
отрицателна и е намаляла от – 14,5 % през
2015 г. на – 5,6 % през 2018 г., което
предполага, че цените на жилищата все още се
възстановяват от спада след кризата (вж.
графика 1.9). Съотношението цена/доход все
още е под историческите средни стойности, но
постепенно се покачва, докато съотношението
цена/наем се върна към историческите си
тенденции. Въпреки че все още няма признаци
на прегряване на пазара на жилища,
възстановяването следва да се наблюдава
отблизо, като се обърне специално внимание на
районите, в които се отчита най-голямо
покачване на цените.

Публични финанси

Фискалните резултати в България са
стабилни. През 2019 г. бюджетният излишък
се очаква да остане над 1 % от БВП, което е над
прогнозите на правителството за почти
балансиран бюджет. Приходите продължиха да
нарастват с темпове, по-високи от бюджетните
прогнози,
но
в
съответствие
с
макроикономическото развитие и предприетите
мерки. Разходите се увеличиха бързо, главно
поради двуцифреното увеличение на заплатите,
по-големите
социални
разходи
и
възстановяващите се публични инвестиции.
В средносрочен план се очаква бюджетът да
остане в излишък, а публичният дълг да
продължи да намалява. Предвижда се
събирането на приходите да остане силно в
съответствие с макроикономическото развитие
и развитието на пазара на труда. Очаква се

(12) Отклонението на цените на жилищата от основните
фактори се изчислява като средна стойност на
цена/приход,
цена/наем
и
разликите
в
остойностяването при основния модел. За повече
подробности относно методиката, вж. Philionnet и
Turrini
(2017),
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dp048_en.pdf.
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общите разходи да се ускорят в резултат на
увеличенията на заплатите в публичния сектор,
които вече бяха обявени за 2020 г., и
допълнителните увеличения на публичните
инвестиции за проекти, финансирани както на
национално, така и на европейско равнище. В
резултат на това се предвижда бюджетният
излишък леко да намалее до 0,9 % от БВП през
2020 г. и да остане на същото равнище през
2021 г. Очаква се държавният дълг да намалее в
средносрочен план и да достигне равнища под
20 % от БВП през 2021 г. Очаква се, че темпът
на намаляване на дълга ще бъде ограничен, тъй
като правителството планира да емитира
известен дълг и да увеличи фискалните си
резерви за предварително финансиране на
бъдещ дълг.

енергопотребление се отдалечават от своите
ЦУР.

Цели за устойчиво развитие

България отбелязва напредък в постигането
на целите на ООН за устойчиво развитие
(ЦУР). България се представя добре по
показателите на пазара на труда по ЦУР 8
„Достоен труд и икономически растеж“, като
равнищата на заетост се увеличават, а делът на
дългосрочно безработните и младите хора,
които не работят и не участват в никаква форма
на образование или обучение намаляват и се
доближават до средните за ЕС стойности. Що
се отнася до равнищата, България е една от
държавите с най-лоши резултати в ЕС по
ЦУР 1 „Изкореняване на бедността“, като при
някои подпоказатели се наблюдават и
обезпокоителни отрицателни тенденции през
последните 15 години (изложените на риск от
бедност на работното място и след социални
трансфери). Това се изостря допълнително от
неблагоприятните развития по ЦУР 10
„Намаляване на неравенствата“ и сравнително
слабите резултати по ЦУР 4 „Качествено
образование“. Въпреки полаганите усилия,
продължават да са налице предизвикателства,
свързани с качеството и приобщаването на
всички равнища от системата за образование и
обучение. В областта на околната среда и
климата България се справя добре по
отношение на дела на енергията от
възобновяеми източници в брутното крайно
потребление на енергия, но е необходимо да
направи повече, за да подобри енергийната
ефективност, като се има предвид, че както
крайното,
така
и
първичното
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Таблица 1.2: Ключови икономически и финансови показатели — България

Реален БВП (на годишна база)
Потенциален растеж (на годишна база)

прогноза
2004-7 г. 2008-12 г. 2013-16 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
6,7
1,1
2,5
3,5
3,1
3,7
2,9
3,1
5,9
1,8
2,5
3,0
3,1
3,0
2,8
2,5

Частно потребление (на годишна база)
Публично потребление (на годишна база)
Бруто образуване на основен капитал (на годишна база)
Износ на стоки и услуги (на годишна база)
Внос на стоки и услуги (на годишна база)

9,2
2,5
16,5
15,0
19,7

1,0
-0,3
-4,2
2,9
-1,1

1,9
1,1
-0,1
6,9
4,9

3,8
4,3
3,2
5,8
7,4

4,4
5,3
5,4
1,7
5,7

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Принос към растежа на БВП:
Вътрешно търсене (на годишна база)
Материални запаси (на годишна база)
Нетен износ (на годишна база)

10,5
0,7
-4,5

-0,6
-0,7
2,2

1,3
-0,1
1,2

3,6
0,6
-0,7

4,4
1,1
-2,4

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Принос към растежа на потенциалния БВП:
Общ о труд (часове) (на годишна база)
Натрупване на капитал (на годишна база)
Общ а факторна производителност (на годишна база)

1,8
2,0
2,1

-1,0
1,7
1,1

0,1
0,9
1,6

0,4
0,7
2,0

0,3
0,7
2,0

0,2
0,7
2,0

0,0
0,8
2,0

-0,1
0,8
1,9

Разлика между фактическия и потенциалния БВП
Равнищ е на безработицата

1,8
9,5

0,2
9,3

-1,2
10,3

0,0
6,2

0,0
5,2

0,5
4,4

0,8
4,1

1,1
4,0

Дефлатор на БВП (на годишна база)
Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ, на
годишна база)
Номинално възнаграждение на заето лице (на годишна база)
Производителност на труда (реална, на заето лице, на годишна
база)
Разходи за труд за единица продукция (РТЕП, икономиката като
цяло, на годишна база)
Реални разходи за труд за единица продукция (на годишна
база)
Реален ефективен валутен курс (РТЕП, на годишна база)
Реален ефективен валутен курс (ХИПЦ, на годишна база)

7,5

4,1

1,2

3,9

4,0

4,5

3,0

2,6

6,8
8,6

4,6
9,8

-0,9
6,4

1,2
10,5

2,6
9,7

2,5
7,8

2,3
6,6

1,9
5,4

3,7

2,8

2,3

1,7

3,2

.

.

.

4,7

6,8

4,1

8,7

6,3

4,7

3,5

2,3

-2,6
3,0
3,4

2,6
4,5
1,6

2,8
3,4
-1,2

4,5
9,1
0,7

2,2
6,1
3,5

0,1
1,6
0,3

0,5
0,8
-0,7

-0,3
-0,1
-0,3

-11,9
28,0
86,7
18,0
68,7

-2,6
8,4
135,1
28,0
107,1

-1,3
1,1
117,5
24,3
93,2

-0,8
4,1
99,0
22,6
76,4

.
3,9
95,0
23,0
72,0

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Процент на нетните спестявания на домакинствата (нетни
спестявания като процент от нетния разполагаем доход)
Частен кредитен поток, консолидиран (% от БВП)
Дълг на частния сектор, консолидиран (% от БВП)
от който дълг на домакинствата, консолидиран (% от БВП)
от който дълг на нефинансовите предприятия, консолидиран
Брутен необслужван дълг (% от общ ите дългови инструменти и
общ размер на заемите и авансите) (2)

3,3

14,7

14,3

9,0

6,8

.

.

.

Предприятия, нето предоставени (+) или нето получени (-) заеми
Предприятия, брутен опериращ излишък (% от БВП)
Домакинства, нето предоставени (+) или нето получени (-) заеми

-8,1
27,0
-7,8

-0,6
28,7
-2,8

6,9
29,7
-0,7

7,3
30,9
-1,4

6,9
30,9
-3,7

10,7
31,6
-5,6

11,0
31,6
-5,5

11,5
31,6
-6,1

Дефлиран индекс на цените на жилищ ата (на годишна база)
Инвестиции в жилищ ни сгради (% от БВП)

24,8
3,9

-6,8
3,4

2,7
1,9

5,3
2,9

4,5
2,7

.
.

.
.

.
.

-14,6
-15,4
2,8
0,2
-51,2

-6,5
-6,7
1,2
1,1
-88,8

1,5
1,2
1,4
2,2
-64,2

3,5
4,4
0,2
1,0
-44,2

5,4
3,0
1,2
1,1
-36,2

6,3
.
2,9
.
.

6,2
.
0,7
.
.

6,1
.
0,5
.
.

.

.

16,9

32,1

35,4

.

.

.

Салдо по текущ ата сметка (% от БВП), платежен баланс
Търговски баланс (% от БВП), платежен баланс
Условия за търговия със стоки и услуги (на годишна база)
Салдо по капиталовата сметка (% от БВП)
Нетна международна инвестиционна позиция (% от БВП)
NENDI — НМИП след приспадане на инструментите без риск от
неизпълнение (% от БВП) (1)
Пасиви по МИП след приспадане на инструментите без риск от
неизпълнение (% от БВП) (1)
Равнищ е на износа спрямо напредналите държави (% промяна
в рамките на 5 години)
Пазарен дял на износа, стоки и услуги (на годишна база)
Нетни потоци от ПЧИ (% от БВП)

.

.

57,2

47,6

43,7

.

.

.

59,1
6,3
-18,5

25,0
-0,2
-6,1

10,3
3,5
-2,1

17,1
4,8
-2,5

11,1
0,3
-0,6

.
-1,5
.

.
0,0
.

.
-0,4
.

Салдо по консолидирания държавен бюджет (% от БВП)
Структурно бюджетно салдо (% от БВП)
Консолидиран брутен държавен дълг (% от БВП)

1,4
.
24,9

-1,6
.
14,8

-1,9
-0,7
24,9

1,1
1,1
25,3

1,8
1,8
22,3

1,1
1,0
21,1

0,9
0,6
19,9

0,9
0,6
18,6

Съотношение данъци/БВП (%) (3)
Данъчна ставка за несемейно лице, получаващ о средната
работна заплата (%) (4)

30,7

27,2

28,8

29,4

29,9

29,9

29,9

29,9

.

21,5

21,6

22,0

22,4

.

.

.

.

21,5

21,6

22,0

22,4

.

.

.

Данъчна ставка за несемейно лице, пполучаващ о 50 % от
средната работна заплата (%) (4)

(1) НМИП без преки инвестиции и портфейли от акции.
(2) Местни банкови групи и самостоятелни банки, дъщерни дружества под чуждестранен контрол от ЕС и извън него и клонове под чуждестранен
контрол от ЕС и извън него.
(3) Показателят данъци/БВП включва условните социалноосигурителни вноски и поради това се различава от показателя данъци/БВП, използван в
раздела за данъчното облагане
(4) Определена като данъка върху доходите, с който се облагат брутните доходи от работни заплати, плюс социалноосигурителните вноски за сметка на наетото
лице, минус универсалните парични обезщетения, изразени като процент от брутните доходи от работни заплати
Източник: Евростат и ЕЦБ към 4.2.2020 г., когато са налични данни; прогнозни данни на Европейската комисия (прогноза от зимата на 2020 г. за реалния БВП
и ХИПЦ, алтернативно прогноза от есента на 2019 г.)
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НАПРЕДЪК ПО СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА ДЪРЖАВАТА
ПРЕПОРЪКИ
допълнителни възможности за образование и
обучение, равнищата на неактивност на
конкретни групи продължават да бъдат
предизвикателство.

От началото на европейския семестър през
2011 г. по 72 % от всички специфични за
държавата препоръки, отправени към
България, е постигнат поне „известен
напредък“(13). „Ограничен напредък“ бе
постигнат по 28% от специфичните за
държавата препоръки (вж. графика 2.1).

Продължават
да
съществуват
предизвикателства,
свързани
със
здравеопазването,
образованието
и
социалното приобщаване. Достъпът до
здравни услуги продължава да бъде ограничен,
особено за най-бедните, а мерките за
отстраняване на преките плащания от страна на
пациентите и недостига на специалисти в
областта
на
здравеопазването
бяха
неадекватни. България постигна ограничен
напредък в областта на образованието и
обучението, но все още предстои да се види
въздействието на неотдавнашните мерки за
подобряване на качеството и приобщаващия
характер
на
образованието.
Основните
показатели бяха в застой и са налице
предизвикателства в образованието, поспециално за ромите. Въздействието на
предприетите мерки за подобряване на
приложимостта
на
професионалното
образование и обучение и висшето образование
към пазара на труда изглежда ограничено. На
национално равнище бяха въведени нови
услуги в подкрепа на интегрирането на
конкретни групи на пазара на труда, като
семейно консултиране или мобилни бюра по
труда, но напредъкът по осигуряването на
устойчива интегрирана подкрепа за групите в
неравностойно положение е ограничен.
Отлагането на влизането в сила на закона за
социалните услуги предизвика допълнителна
несигурност
относно
окончателното
въздействие
на
новите
разпоредби.
Адекватността и покритието на помощта за
отопление като част от минималния доход леко
се подобриха.

Графика 2.1: Цялостно многогодишно прилагане на
специфичните за държавата препоръки
през периода 2011—2019 г.
до момента (1), (2), (3)

1) Цялостната оценка на специфичните за държавата
препоръки във връзка с фискалната политика не включва
спазването на Пакта за стабилност и растеж
2) Годишна оценка за 2011 г.: различни категории за
оценката на специфичните
за държавата препоръки
3) При многогодишната оценка на специфичните за
държавата препоръки
се разглежда изпълнението от първата година
на приемане до доклада за страната за 2020 г.
Източник: Европейска комисия

Пазарът на труда продължава да се
представя
силно.
Продължаващият
икономически
растеж,
подкрепен
от
неотдавнашните
реформи
и
мерки
в
провежданите политики, допринесе за силен
спад
на
безработицата
и неотклонно
повишаване на равнищата на активност.
Намаляването на населението в трудоспособна
възраст и допълнителното затягане на
условията на пазара на труда обаче могат да
ограничат
възможностите
за
бъдещо
увеличаване на заетостта и да доведат до
недостиг на работна ръка. Въпреки че бе
постигнат известен напредък в укрепването на
пригодността за заетост на работната сила чрез

Известен
напредък
бе
постигнат
в
преодоляването
на
структурните
предизвикателства
в
областта
на
публичните финанси. България продължава
да полага усилия, за да подобри събирането на
данъци и да намали размера на неформалната
икономика. Правителството прие рамков закон
за подобряване на рамката за корпоративно

(13) За оценката на други реформи, проведени в миналото,
вж. по-специално раздел 4.
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управление на държавните предприятия и
понастоящем го привежда в действие.

върху горивата и труда; насърчаването на
адекватната оценка на активите в банковия
сектор и на развитието на вторичен пазар на
необслужвани кредити; изпълнението на
приетите насоки за оценка и надзор на групово
равнище в небанковия финансов сектор;
подобряването на бизнес средата; повишаването
на пригодността за заетост чрез засилване на
уменията и справянето с предизвикателствата,
свързани със социалното приобщаване, чрез поефективно подпомагане на минималните
доходи. Ограничен напредък бе постигнат в
прилагането на уредбата за борба с изпирането
на пари; реформирането на рамката за
несъстоятелност; насърчаването на стабилността
на сектора на автомобилното застраховане;
подобряването на достъпа до интегрирани
социални услуги; реформирането на секторите
на образованието и здравеопазването и
съсредоточаването
на
свързаната
с
инвестициите икономическа политика върху
научните изследвания и иновациите, транспорта,
водите, отпадъците и енергийната ефективност.

През периода 2015—2019 г. бе постигнат
известен напредък в укрепването на банките
и другите предприятия във финансовия
сектор и в подобряването на надзора на
финансовия сектор. Мерките на политиката и
положителните макроикономически промени
спомогнаха за допълнително укрепване на
счетоводните баланси и за намаляване на
макрофинансовите рискове, произтичащи от
финансовия сектор. Надзорните планове за
действие като цяло са изпълнени, като остават
някои мерки, които все още са в ход. Пълното
осъществяване на реформите за надзор и
управление на банките и другите финансови
предприятия е от решаващо значение за
консолидирането на тези положителни развития.
Властите
предприеха
стъпки
за
отстраняване на недостатъците на рамката
за несъстоятелност. През 2018 г. България
поиска техническа помощ, за да напредне с
реформата на рамката за несъстоятелност. Чрез
този проект бе изготвена пътна карта за
отстраняване на установените в системата
пропуски. През юни 2019 г. правителството
прие пътната карта и започна да я изпълнява.
Важно е темпото на реформите да се запази, а
пътната карта да се изпълнява по всеобхватен и
своевременен начин.

По искане на държава членка Комисията
може да предостави съобразено с нуждите
експертно съдействие чрез Програмата за
подкрепа на структурните реформи, за да
подпомогне замисъла и изпълнението на
стимулиращи растежа реформи. От 2016 г.
насам на България такава подкрепа е била
предоставена за 29 проекта. През 2019 г. на
място бяха осъществени няколко проекта.
Например Комисията предостави на властите
преглед на рамката за несъстоятелност и пътна
карта за нея. Освен това беше предоставена
подкрепа за подобряване на управлението на
държавните предприятия. В резултат на това
през септември 2019 г. България прие нов закон
въз основа на Насоките на ОИСР относно
корпоративното управление на ДП. През 2019 г.
започна работа по предоставяне на подкрепа за
Висшия съдебен съвет за реформата на процеса
на плащане, за подобряването на капацитета на
Инспектората към Висшия съдебен съвет да
извършва проверки на почтеността, за
подпомагането на реформата на публичната
администрация и за изпълнението на стратегия
за електронно здравеопазване.

България постигна известен(14) напредък в
изпълнението на специфичните за държавата
препоръки за 2019 г. Налице е съществен
напредък в модернизирането на уредбата за
корпоративно управление на държавните
предприятия, засилването на надзора на
банковия сектор и ефективното прилагане на
основан на риска надзор в небанковия финансов
сектор. Известен напредък бе постигнат в
подобряването на събирането на данъците чрез
целенасочени мерки в области като данъците
(14) В общия преглед в приложението е представена
информация относно степента на напредък и
предприетите действия в отговор на насоките за
политиките от съответната подчаст на специфичната за
държавата препоръка.
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Таблица 2.1: Оценка на изпълнението на СДП за 2019 г.

(продължава на следващата страница)
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Таблица (продължение)

(1) Настоящата цялостна оценка на СДП 1 не включва оценка на спазването на Пакта за стабилност и растеж.
Източник: Европейска комисия
За СДП 3: Регулаторната уредба, залегнала в основата на програмирането на фондовете на политиката на
сближаване на ЕС за периода 2021—2027 г., все още не е приета от съзаконодателите, тъй като все още се очаква,
наред с другото, споразумение относно многогодишната финансова рамка (МФР).
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Каре 2.1: Фондовете и програмите на ЕС за преодоляване на структурните
предизвикателства и за насърчаване на растежа и конкурентоспособността в
България

България е една от държавите, които се възползват в най-голяма степен от подкрепата
на ЕС. Заделените финансови средства от фондовете на политиката на сближаване на ЕС( 1)
за България възлизат на 8,7 милиарда евро в действащата многогодишна финансова рамка
за 2014—2020 г., което се равнява на около 2,4 % от БВП. До края на 2019 г. бяха заделени
около 7,4 милиарда евро (около 85 % от общата планирана сума) за проекти, докато за
3,6 милиарда евро бе докладвано, че са изразходвани по избраните проекти( 2), като техните
равнища на изпълнение са в съответствие със средната за ЕС стойност.
Финансирането по линия на политиката на сближаване на ЕС подкрепя в значителна
степен структурните предизвикателства в България. По програмите в областта на
политиката на сближаване за България е заделено финансиране от ЕС в размер на
1,1 милиарда евро за интелигентен растеж, 4,1 милиарда евро за устойчив растеж и
устойчив транспорт и 1,9 милиарда евро за приобщаващ растеж. През 2019 г. след
извършване на преглед на изпълнението(3) на България бяха предоставени 386 милиона
евро за изпълнение на приоритетите. Освен това 126 милиона евро (включващи национално
съфинансиране) трябва да бъдат препрограмирани от органите в рамките на горепосочените
приоритетни области.
Финансирането по линия на политиката на сближаване на ЕС допринася за важни
трансформации в българската икономика чрез инвестиции, наред с другото, в научни
изследвания, технологично развитие и иновации, конкурентоспособност на предприятията,
устойчив транспорт, образование, заетост и социално приобщаване. Очакваният ефект от
европейските структурни и инвестиционни фондове увеличи БВП с 5,5 % и спомогна за
създаването на 200 000 нови работни места до 2019 г. Европейските структурни и
инвестиционни фондове допринесоха за почти 77 % от растежа на БВП в страната( 4).
Инвестициите от фондовете на ЕС спомагат за модернизирането на 439 км пътища до края
на 2019 г., както на регионално равнище, така и във връзка с мрежата TEN-T. Почти 5000
предприятия вече са получили подкрепа. Частните оператори подписаха договори, които
следва да предоставят повече от 50 милиона евро нов частен капитал на системата за
научни изследвания. Инвестициите в 237 спешни медицински центъра дават достъп до побърза и по-съвременна медицинска помощ, включително в отдалечените райони. До
момента Европейският социален фонд е подпомогнал над 600 000 души да намерят работа,
да получат обучение или стаж, да бъдат включени в социална служба или да получат съвети
и насоки за по-добри образователни резултати и да преодолеят пропуски в обучението.
Фондовете за селското стопанство и рибарството и други програми на ЕС също
допринасят за удовлетворяване на нуждите от инвестиции. Европейският земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) предоставя общо 2,9 милиарда евро, а
Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) — общо 104 милиона евро (и за
двата фонда — включително националното съфинансиране). България се възползва също
така и от други програми на ЕС, като например Механизма за свързване на Европа, който
задели финансиране от ЕС в размер на 415 милиона евро за конкретни проекти в областта
на стратегическите транспортни мрежи, и „Хоризонт 2020“, която задели финансиране от
ЕС в размер на 111 милиона евро (включително около 24 милиона евро за 73 МСП).
Финансирането от ЕС помага за мобилизиране на частни инвестиции. Европейските
структурни и инвестиционни фондове(5) подпомагаха програмите да мобилизират
допълнителен капитал, като отпуснаха повече от 700 милиона евро под формата на заеми,
гаранции и собствен капитал. Очаква се това да привлече допълнителни инвестиции на
равнище финансови посредници от над 1 милиард евро. В края на 2018 г. 14,1 % от
европейските структурни и инвестиционни фондове бяха изплатени под формата на
финансови инструменти (въз основа на годишните доклади за изпълнението на тези
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фондове за 2018 г.). От фондовете на ЕС вече се инвестират значителни суми за действия в
съответствие с целите за устойчиво развитие (ЦУР). В България европейските структурни и
инвестиционни фондове подкрепят 13 от 17-те цели за устойчиво развитие и до 96 % от
разходите допринасят за тези цели.
(1) Европейски фонд за регионално развитие, Кохезионен фонд, Европейски социален фонд, инициатива за
младежка заетост, включително национално съфинансиране.
(2) https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/BG.
(3) Проверката на изпълнението се урежда от член 22 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(4) https://www.minfin.bg/bg/1168.
(5) Европейският фонд за регионално развитие, Кохезионният фонд, Европейският социален фонд, Европейският
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейският фонд за морско дело и рибарство.
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3.

ОБОБЩЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ
ЗАДЪЛБОЧЕНИЯ ПРЕГЛЕД ПО ПРОЦЕДУРАТА ПРИ
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДИСБАЛАНСИ

В Доклада за механизма за предупреждение
за 2020 г. се стигна до заключението, че за
България следва да бъде извършен нов
задълбочен преглед, за да се оцени дали
дисбалансите остават или са коригирани
(Европейска комисия, 2019г). През пролетта
на 2019 г. в България бяха установени
макроикономически дисбаланси (Европейска
комисия, 2019а). Те са свързани, по-специално,
със слабостите на финансовия сектор в
съчетание с високото равнище на задлъжнялост
и необслужвани кредити в корпоративния
сектор. В настоящата глава се обобщават
резултатите от анализа, извършен като част от
задълбочения преглед по процедурата при
макроикономически дисбаланси, който се
съдържа в настоящия доклад(15).

които е изправен застрахователният сектор.
Сред тях са адекватността на техническите
резерви, целесъобразността на оценката на
некотираните активи и ефективността на
управлението. Другите предизвикателства в
сектора на гражданската отговорност за
моторни
превозни
средства
включват
финансовата стабилност на системата „Зелена
карта“, неадекватните ценови политики и
несигурността във връзка с обезщетяването на
жертвите на пътнотранспортни произшествия.
Надзорът на групово равнище може да бъде от
значение за една конкретна застрахователна
група в зависимост от резултата от процеса на
преструктуриране.
Що
се
отнася
до
пенсионните фондове, регулирането разшири
определението за свързани лица. Правилното
изпълнение ще бъде от възлово значение.

3.1.

Необслужваните кредити (НОЗ) и дългът на
частния сектор продължиха да намаляват,
но остават големи. Делът на необслужваните
кредити спадна допълнително през второто
тримесечие на 2019 г. до общо 6,9 % (11,1 % за
нефинансовите предприятия), но продължава
да бъде един от най-големите в ЕС. При
банките, които са местна собственост,
процентът на НОЗ за корпорациите е дори поголям (19,4 %). Въпреки положителните
кредитни
потоци,
намаляването
на
задлъжнялостта на частния сектор продължава,
улеснено от силния икономически растеж.
Повечето от тези пасиви се държат от
нефинансови предприятия и през 2018 г.
възлизаха на 72 % от БВП, което е под
пруденциалния показател, но е над равнищата,
очаквани, ако се съди по основните фактори.
Въпреки че растежът на задлъжнялостта на
домакинствата се увеличи поради интензивно
отпускане на ипотечни кредити, тя все още
остава
сред
най-малките
в
ЕС.
Неефективността
на
рамката
за
несъстоятелност забавя намаляването на
задлъжнялостта
на
частния
сектор
и
преструктурирането
на
необслужваните
кредити.

ДИСБАЛАНСИТЕ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

Като цяло банковият сектор е стабилен, но
са необходими допълнителни стъпки спрямо
отделни
банки.
С
подкрепата
на
икономическия растеж съотношенията на
капитал и ликвидност в банковия сектор
останаха стабилни. Засилен бе банковият
надзор, а бизнес практиките в банките се
подобриха след прегледа на качеството на
активите и стрес теста от 2016 г., проведени от
Българската народна банка. Всеобхватната
оценка на шест банки от страна на ЕЦБ през
първата половина на 2019 г. разкри недостиг на
капитал в две от тях (Първа инвестиционна
банка и Инвестбанк), от които бе поискано да
изпълнят плановете за осигуряване на
необходимия капитал до април 2020 г.
Застрахователните дружества подобриха
своите финансови резултати, а уредбата за
надзор бе укрепена, докато за оставащите
проблеми са предвидени допълнителни
мерки.
Оставащите
предизвикателства
разкриват необходимостта от упражняване на
строг и основан на риска надзор и от
преодоляване на предизвикателствата, пред
(15) Анализът, които е от значение за задълбочения
преглед, може да бъде намерен в раздел 4.2, посветен
на финансовия сектор.
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3.2.

Бе подобрена уредбата за надзор в
небанковия финансов сектор, докато в
застрахователния сектор са планирани
допълнителни действия. Сред положителните
развития е създаването на подходящ надзорен
процес, основан на риска и ориентиран към
бъдещето, както и на правни и регулаторни
разпоредби за подобряване на ефективността и
практиките в областта на надзора по
отношение на методите за оценка в секторите
на застраховането и пенсионните фондове и
при сделките със свързани лица в сектора на
пенсионните
фондове.
Независимо
от
постигнатия напредък ще бъдат необходими
допълнителни надзорни мерки от страна на
Комисията за финансов надзор, за да се намери
пълно решение на оставащите въпроси в
застрахователния сектор. За да се подобрят
ценовите политики в сектора на автомобилното
застраховане, правителството планира да
въведе през първата половина на 2020 г.
система бонус-малус. От възлово значение ще
бъде внимателното наблюдение на новата
система. Правителството също така планира да
приеме методика за обезщетяване на жертвите
при пътнотранспортни произшествия, за да
бъде намалена несигурността в съдебните
решения и за да се улеснят ценообразуването и
формирането на резерв.

РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВИ И МЕРКИ НА
ПОЛИТИКАТА

Банковият надзор и преструктурирането на
банките се подобриха по отношение на
ресурсите, управлението и инструментите.
Сред приетите мерки за уеднаквяване на
банковия надзор с добрите международни
практики са законодателство за надзор на
експозициите към свързани лица и уредба за
прилагане на мерки по отношение на
кредитополучателите.
Политиките
за
провизиране бяха укрепени, а практиките за
отпускане на кредити бяха подобрени.
Напредна
работата
по
плановете
за
преструктуриране и се очаква цикълът да
приключи в началото на 2020 г. Цялостното
въздействие на приетите мерки ще зависи от
тяхното пълно прилагане, редовен мониторинг
и актуализиране при необходимост.
Българската
народна
банка
получи
техническа
помощ
от
МВФ
при
подготовката на наръчника за процеса за
надзорен преглед и оценка от 2018 г.
(ПНПО) (МВФ, 2019). Бяха отправени
допълнителни препоръки, като например
заемите, отпуснати в резултат на неразумни
банкови практики, да бъдат третирани построго, отколкото другите заеми, както и че
рамките за бизнес модели на някои банки се
нуждаят от модернизиране.

Все още не са решени всички проблеми,
засягащи българското бюро „Зелена карта“.
Неуреждането в предвидения срок от страна на
един
български
застраховател
на
трансгранични искове
по
гражданската
отговорност за моторни превозни средства
постави под въпрос финансовата стабилност на
българската система „Зелена карта“, поради
което Международният съвет на бюрата я
подложи на наблюдение. Едно от изискванията
на Съвета бе секторът да подпише
презастрахователен договор за целия сектор, но
сключването бе забавено и все още не е
приключило.

Перспективата за тясно сътрудничество с
ЕЦБ и приемането на най-добри практики
ще допринесат за качеството и стабилността
на регулаторната среда. Справянето с
недостига на капитал, установен в контекста на
всеобхватната оценка на ЕЦБ, ще бъде от
възлово
значение
за
гарантиране
на
стабилността на сектора. Освен това
прилагането на хармонизирани процедури и на
общ процес на вземане на решения като част от
участието в Единния надзорен механизъм ще
бъде от полза за сектора като цяло. През 2019 г.
бяха въведени важни нови регулаторни насоки
въз основа на най-добрите практики.
Българската народна банка прие насоките на
Европейския банков орган относно вътрешните
правила на банките за управление и относно
управлението
на
необслужваните
и
преструктурираните експозиции.

Частният сектор продължава да намалява
задлъжнялостта си въпреки положителните
кредитни потоци. Консолидираният дълг на
частния сектор намаля от 99 % от БВП през
2017 г. на 95 % през 2018 г., докато дългът на
нефинансовите предприятия намаля от 76,4 %
на 72 %. Благоприятният икономически цикъл,
ниските лихвени проценти, увеличаването на
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кредитната активност и по-динамичният
вторичен пазар допринесоха за намаляване на
необслужваните кредити. Високата ликвидност
и навлизането на големи международни
участници на пазара увеличиха също така
търсенето на портфейли с необслужвани
кредити и стимулираха продажбите на
обезпечения.
Органите започнаха да прилагат пътната
карта за укрепване на рамката за
несъстоятелност.
В
сътрудничество
с
Европейската комисия бяха установени
пропуски в рамката за несъстоятелност и беше
одобрена пътна карта, в която се изброяват
стъпките, които ще бъдат предприети за
преодоляване на тези пропуски. Понастоящем
органите подготвят последващи действия,
включително законодателни промени и
постоянно
изграждане
на
капацитет,
необходими за осигуряване на положителен
резултат от реформата.

3.3.

ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА

Бяха въведени допълнителни мерки на
политиката с цел преодоляване на
установените
дисбаланси,
като
същевременно все още се работи по някои
нерешени въпроси. Продължиха реформите в
банковия и небанковия надзор, включително
приемането и прилагането на наръчници и
правила, основаващи се на най-добрите
практики. Бяха установени съществуващите
пропуски в рамката за несъстоятелност и бяха
очертани бъдещи стъпки. Твърдият ангажимент
на органите да изпълнят мерките, преди
България да кандидатства за ERM II, дава
допълнителен тласък на реформите във важни
икономически
области.
Очакват
се
положителни резултати от новите политики,
действията по тях и евентуалните им
подобрения и доуточнявания.
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Таблица 3.1: Матрица за оценка на процедурата при макроикономически дисбаланси

(продължава на следващата страница)
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Таблица (продължение)

Източник: Европейска комисия
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4.

ПРИОРИТЕТИ НА РЕФОРМИТЕ

4.1. ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
показват
относително
голям
дял
на
нереализирани данъчни приходи в България в
сравнение с други държави от ЕС поради
сенчестата икономика и неспазването на
данъчни задължения (вж. например CASE,
2019).
Предизвикателство,
изглежда,
е
събирането както на данъците върху
потреблението, така и на тези върху доходите.
Разликата между потенциалните и реално
събраните приходи от ДДС, която намалява от
2015 г. насам (вж. CASE, 2019), се очаква да
нарасне през 2018 г. до 13 % от 12,8 % през
предходната година. Същевременно приходите
от други данъци върху потреблението,
включително акцизите, намаляват както като
процент от БВП, така и като процент от
частното потребление. Тревожно е също така,
че оценките за благосъстоянието, държано в
офшорни центрове, показват увеличение от
50 % между 2015 г. и 2016 г. (последните
години, за които има данни) (ECOPA и CASE,
2019).

4.1.1. ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

Българската данъчна система продължава
да бъде благоприятна за растежа, макар и с
ограничен
преразпределителен
ефект.
Данъчната тежест е относително слаба (29,9 %
от БВП през 2018 г.). Разбивката на данъчните
приходи за 2018 г. като дял от БВП показва, че
косвените данъци възлизат на 15,2 % от БВП,
преките данъци — на 6 % от БВП, а социалните
вноски — на 8,7 % от БВП. По този начин
тежестта пада основно върху косвените
данъци. Разбивката на приходите по вид
данъци показва по-голям дял, осигуряван от
данъка върху доходите на физическите лица
(ДДФЛ), докато делът на приходите от
корпоративния данък е по-малък. Що се отнася
до
приходите
от
данъците
върху
потреблението, най-голямата част се осигурява
от данък добавена стойност (ДДС). България е
една от малкото държави — членки на ЕС, с
много широка база за ДДС и само с една
намалена ставка на ДДС (за туристическите
услуги).

Подобряването на спазването на данъчното
законодателство е приоритет за данъчните
органи. Националната агенция за приходите
(НАП) изпълнява всеобхватна основана на
риска програма за постигане на съответствие,
насочена към данъкоплатците с по-голям риск
от неспазване на законодателството, като
например
търговците
на
горива,
работодателите
в
строителството,
ресторантите, търговията на дребно, туризма и
тези, които се занимават с електронна
търговия. Основният приоритет на програмата
е да насърчава доброволното спазване чрез
кампании за повишаване на осведомеността и
чрез пряко общуване с данъкоплатците. Според
органите
навременното
събиране
на
задължения се увеличава и размерът на
данъчните загуби в някои категории данъци,
като
данъците
върху
доходите
и
социалноосигурителните вноски, е овладян. В
същото време митническата служба инициира
редица законодателни промени за подобряване
на събираемостта на акцизите, поставяйки
акцента върху горивата. В резултат на това
приходите от акцизи се подобряват, но все още
изостават
от
номиналния
растеж
на
потреблението. Освен доброволните мерки за

Данъчната
система
действително
е
регресивна.
Проучването
„Данъчните
политики в ЕС“ за 2020 г. показва, че найголямата
тежест
от
ДДФЛ
и
социалноосигурителните вноски пада върху
лицата с ниски доходи, особено когато се вземе
предвид цялостната картина на данъчните
облекчения. Действителните средни данъчни
ставки върху корпоративните доходи са сред
най-ниските от всички държави — членки на
ЕС, а структурата на данъчната система не
насърчава преразпределението. Същевременно
относително
малките
данъчни
приходи
ограничават възможността на правителството
да финансира основни обществени услуги
(здравеопазване, обществено образование,
инфраструктура и др.), което би могло да
спомогне за намаляване на социалното
неравенство.
Подобряването на спазването на данъчното
законодателство също би могло да увеличи
публичните приходи и да подобри данъчната
справедливост. Редица проучвания и оценки
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спазване на законодателството, евентуалното
подобряване на данъчните и митническите
одити също би могло да спомогне за постигане
на целта за подобряване на събирането на
данъците. Изглежда, че при одитите липсват
ясна насоченост, наблюдение и проследяване
на резултатите от тях.

на голямото потребление на енергия, а не на
строга данъчна политика за опазване на
околната среда или на подходящо равнище на
данъчно облагане. Българската икономика е
най-енергоемка и с най-голям интензитет на
емисиите на парникови газове в ЕС, като
въглищата са основният енергиен източник. В
страната липсва ясна ориентация по отношение
на данъчната политика за опазване на околната
среда, като съответните данъци се разглеждат
просто като източници на приходи, а не като
инструменти за оказване на влияние върху
стимулите за дружествата и физическите лица.
Имплицитната данъчна ставка върху енергията
е втората най-ниска в ЕС. С корекции в
данъчната политика биха могли да се въведат
стимули срещу вредни за околната среда
действия, като в същото време се насърчат
интелигентните
и
екологосъобразни
инвестиции (Европейска комисия, 2020:
Taxation Trends Report 2020; данни от 2017 г.).

Българските органи предприеха редица
действия за намаляване на тежестта при
спазването на данъчното законодателство.
Те включват възможността за автоматична
регистрация по ДДС за дружества, безналични
плащания
на
данъчни
задължения
и
социалноосигурителни
вноски,
нови
електронни услуги, както и предстоящата (през
2020 г.) предварително попълнена данъчна
декларация за данъка върху доходите на
физическите лица (за финансовата 2019 г.).
Положителната тенденция (между 2007 и
2012 г.) обаче се е обърнала и от 2017 г. насам
времето, необходимо за спазване на данъчните
задължения, се е удължило. Според последните
налични данни средните по големина
български предприятия се нуждаят от найголям брой часове (441) в ЕС, за да спазят
данъчните си задължения (171,5 ч средно за
ЕС); В ЕС най-малък брой часове са
необходими в Естония — 50) (вж. графика
4.1.1). Данните от изследването показват, че
по-голямата част от времето се изразходва за
спазване на изискванията за ДДС и за
възстановяване на ДДС (CASE, 2019).

4.1.2. БЮДЖЕТНА РАМКА

Бюджетните
резултати
на
България
отразяват също солидна институционална
рамка. Тя включва главно ограниченията на
режима на паричен съвет и сложен набор от
приложими цифрови правила. Според базата
данни на Комисията за фискално управление в
България броят на числените ограничения
(девет) е най-голям. Една трета от тях засягат
поднационалното равнище, а две трети
равнището на сектор „Държавно управление“.
На
равнището
на
сектор
„Държавно
управление“ четири правила се основават на
критериите от Маастрихт (на основата на
текущо начисляване), докато другите две
следват националните счетоводни понятия (на
касова
основа).
Някои
неотдавнашни
изменения в правилата целят да подобрят още
повече съответствието с фискалната рамка на
ЕС. Въз основа на информацията относно
съответствието в базата данни на Комисията за
периода 2015—2017 г., наблюдава се ясно
изразена тенденция към подобрение, тъй като
през 2017 г. България спази осем от своите
девет правила. Въпреки това големият цялостен
брой и различаващите се счетоводни стандарти,
предвидени в правилата, биха оправдали
известно рационализиране.

Графика 4.1.1: Брой часове годишно, необходими за
спазване на данъчното законодателство
от средно по големина предприятие, данни
от 2018 г.

Източник: Световна банка, Doing business 2020

В България данъчното облагане, свързано с
околната среда, има относително голям дял
от данъчните приходи. Това се дължи основно
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за ДП и ii) преразглеждане и привеждане в
съответствие на законодателството на България
с насоките на ОИСР относно корпоративното
управление на ДП. Законът за цялостно
преразглеждане на нормативната уредба и на
принципите за корпоративно управление на
държавните предприятия беше приет през
октомври 2019 г., но реформата де факто ще
приключи едва когато подзаконовите актове
бъдат изготвени и приведени в действие.

4.1.3. ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Резултатите на държавните предприятия в
България
продължават
да
будят
безпокойство. Държавните предприятия (ДП)
към централното държавно управление —
около 220 бр. от общо над 900 държавни
предприятия в страната, представляват около
90 % от всички активи на държавните
предприятия. Те представляват повече от 5 %
от заетостта и техният оборот е над 10 % от
БВП. При тях съотношението на задлъжнялост
към БВП се е увеличило до 20,5 % през 2018 г.
от 18,7 % през 2017 г., а общите им печалби са
намалели през същия период (Министерство на
финансите). Около половината от пасивите
принадлежат на губещи предприятия. Въпреки
че размерът на задълженията, гарантирани от
държавата, е много ограничен, много често
държавата предлага подкрепа на ДП, за да
преодолеят финансови затруднения.

Българската
банка
за
развитие
бе
единственото ДП, което бе освободено от
законодателството. Това освобождаване беше
представено в парламента със закъснение и
беше поставено под въпрос от някои експерти,
участващи
в
проекта.
Позицията
на
законодателите,
които
въведоха
тази
разпоредба, е, че банката се подчинява на
разпоредбите и правилата за надзор на
финансовите институции. Осигуряването на
висококачествено управление и правила за
корпоративно управление в банката е от
решаващо значение поради ролята ѝ да
насърчава инвестициите, както като механизъм
за финансиране на национални проекти, така и
като потенциален партньор по изпълнението в
контекста на InvestEU.

Държавните предприятия преобладават в
системно губещия и силно задлъжнял сектор
на комуналните услуги. Въпреки тежкото
икономическо положение на някои големи ДП,
на този етап няма планове, целящи
подобряване на техните финансови и
оперативни
резултати.
Уредбата
за
корпоративно управление на ДП в България е
изложена на уязвимост в широк кръг от
области, сред които: слабите координация и
наблюдение на собствеността; управителните
съвети, които не винаги са независими,
квалифицирани и определени по прозрачен
начин;
ограниченото
разкриване
на
информация на равнището на предприятията и
на държавата; случаите на липса на равни
условия на конкуренция с частния сектор (вж.
ОИСР, 2019а).

Новият закон предвижда следващите стъпки
и графика за приключване на реформата.
Първата непосредствена стъпка е създаването
на необходимите процедурни правила за
новосъздадената Агенция за публичните
предприятия и контрол. Съгласно закона тези
правила трябва да бъдат приети от
Министерския съвет до януари 2020 г.
(3 месеца след обнародването на закона). До
април 2020 г. Агенцията ще трябва да подготви
необходимото
вторично
законодателство
(подзаконови актове), което да бъде прието от
Министерския съвет. До октомври 2020 г. (една
година след обнародването на закона) съставът
на органите за управление и контрол на ДП
следва да спазва разпоредбите на закона.

България провежда мащабна реформа на
уредбата за корпоративно управление на
ДП. Инициативата бе част от плана за действие
на правителството, целящ то да се подготви да
кандидатства за Валутния механизъм II
(ERM II). За тази цел през август 2018 г.
започна изпълнението на проект за техническа
помощ
с
Европейската
комисия
и
Организацията
за
икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР). Реформата
досега включваше i) преглед и оценка на
правната, регулаторната и оперативната уредба
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През
юли
2018 г.
България
обяви
намерението
си
да
се
присъедини
едновременно към валутния механизъм
(ERM II) и банковия съюз. В същото време
България обяви набор от ангажименти за
подобряване на устойчивостта на икономиката
в области от голямо значение за гладкото
участие във ERM II, включително укрепването
на банковия и небанковия финансов сектор и
на рамката за несъстоятелност (Министерство
на финансите, 2018).

4.2.1.

Последващите действия във връзка с вече
приетите актове ще укрепят още повече
регулаторната среда. В Наредба № 37 за
вътрешните експозиции на банките от юли
2018 г. БНБ определи вътрешните правила и
процедури на банките за формиране,
идентифициране, наблюдение и докладване на
вътрешните експозиции на банките. Банките
въведоха вътрешните правила и процедури в
срок от шест месеца. Последващите стъпки
включват оценка на ефективността на
изменената уредба и на изискванията за
докладване за свързани лица, включително
допълнително доуточняване на уредбата и
формулярите за докладване. От възлово
значение
ще
остане
непрекъснатото
проследяване и оценка на прилагането от
страна на банките на приетите регулаторни
актове.

БАНКОВ СЕКТОР

Банковият сектор продължи да укрепва
своите
съотношения
на
капитал
и
ликвидност, но се очакват последващи
мерки. Като цяло банките са рентабилни и
добре капитализирани и съотношението на
необслужваните кредити намалява. Въпреки
това България продължава да бъде сред
държавите от ЕС с най-голям процент на
необслужвани
кредити,
особено
за
нефинансовите предприятия (вж. раздел 1
„Икономически перспективи“), а всеобхватната
оценка на шест банки в България, извършена от
Европейската централна банка (ЕЦБ), разкри
необходимост от увеличаване на капитала в две
банки (вж. по-долу).

Очаква се през следващите месеци да бъде
постигнат напредък при процедурите по
несъстоятелност и преструктуриране. За
прилагането
на
определението
за
неизпълнение(17) и привеждането му в
съответствие с подхода на Единния надзорен
механизъм ще са необходими изменения в
Наредба № 7 на БНБ за организацията и
управлението на рисковете в банките. Работата
по плановете за преструктуриране напредна,
по-специално по отношение на анализа на
критичните функции, осъществимостта и
надеждността
на
производствата
по
несъстоятелност и проверката за наличие на
обществен интерес, както и по определянето на
предпочитани инструменти и инструменти за
преструктуриране. Официалните планове за
преструктуриране се изготвят на няколко етапа
до началото на 2020 г. въз основа на общите
активи и стратегията на банките. Въпреки че
все още не е обвързващо, минималното
изискване за собствен капитал и приемливи
задължения (МИССПП) се изчислява и
съобщава на банките, за да бъдат подпомогнати
в тяхната подготовка и бъдещи бизнес
решения(18). Що се отнася до бъдещето,

През 2019 г. бяха въведени няколко важни
нови регулаторни насоки. Българската
национална банка прие редица насоки на
Европейския банков орган (ЕБО) относно
вътрешните правила на банките за управление
(БНБ, 2019) и относно управлението на
необслужваните
и
преструктурираните
експозиции (ЕБО, 2018). Българската народна
банка вече съобщи на банките общите си
очаквания в областта на надзора във връзка с
прилагането на насоките на ЕБО за
управлението
на
необслужваните
и
преструктурираните експозиции, които влязоха
в сила на 30 юни 2019 г. Индивидуалното
съответствие ще бъде оценено по време на
предстоящия цикъл на надзорен преглед и
оценка(16).

(17) EBA/GL/2016/07, за който ЕБО бе уведомен през март
2017 г. и ще бъде прилаган от 1 януари 2021 г.
(18) Минималното изискване за собствен капитал и
приемливи задължения (МИПЗ) беше въведено като
част от уредбата на ЕС за преструктуриране, за да се
гарантира, че задълженията на банките в ЕС съдържат
достатъчен буфер от дълг с възможност за споделяне

(16) Процесът на надзорен преглед и оценка (ПНПО) е
процесът на редовна оценка и измерване на рисковете
за всяка банка от страна на упражняващия надзор.
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относително недоразвитите пазари на капитали
в България могат да затруднят емисиите на
задължения, които са в съответствие с МИПЗ.

нужди въз основа на максималния недостиг
при различните компоненти на упражнението
възлизаха на 262,9 милиона евро за Първа
инвестиционна банка и 51,8 милиона евро за
Инвестбанк(21). От тези две банки се изисква до
април 2020 г. да изпълнят своите капиталови
планове. Счетоводните баланси на двете банки
бяха преразгледани в контекста на ПКА/стрес
теста, извършени от БНБ през 2016 г., след
което техните коефициенти на капиталова
адекватност
спаднаха
значително
след
корекциите на счетоводния баланс, но останаха
над регулаторния минимум (БНБ, 2016 г.).

Прилагането на Международния стандарт за
финансово отчитане (МСФО 9) доведе до
промени в модела на обезпечаване на
провизии срещу загуби по заеми и
капиталовите съотношения на банките.
Действащата уредба за кредитен риск беше
укрепена с модели за експозиция и загуба при
неизпълнение, с оценка на настоящата
стойност на очакваните кредитни загуби и с
отчитане на предварително определените
макроикономически сценарии. Преходът към
МСФО 9 доведе до ограничено първоначално
намаление на съотношението CET1 на
съвкупно равнище, тъй като някои банки
решиха да прилагат постепенно новия
стандарт. Същевременно прилагането на
МСФО 9 съвпада с цикличен подем, което би
могло да доведе до подценяване на риска от
нови неблагоприятни икономически промени.

Все още съществува известна несигурност по
отношение
на
оценяването
на
обезпеченията. Въпреки усилията и напредъка
в балансите на банките все още съществуват
редица активи с трудно определима стойност,
като например обезпеченията с недвижими
имоти. Откакто през юни 2018 г. националните
стандарти станаха задължителни за външните
независими оценители на обезпечения в
съответствие със Закона за независимите
оценители(22), бяха създадени условия за
хармонизиране на практиките за оценяване.

Цялостната оценка на банковия сектор,
направено от ЕЦБ, потвърждава, че са
необходими допълнителни мерки, за да се
осигури стабилността на отделните субекти.
На 18 юли 2018 г. като част от ангажиментите
на България преди кандидатстването за участие
във валутния механизъм (ERM II), органите
официално оповестиха своето намерение да
установят тясно сътрудничество с единния
надзорен механизъм. ЕЦБ направи цялостна
оценка на шест банки в България, състояща се
от преглед на качеството на активите (ПКА) и
стрес тест. Според публикуваните на 26 юли
2019 г. резултати(19), основаващи се на данни
от края на 2018 г., в четири от шестте банки
няма недостиг на капитал(20). Капиталовите

Aнтицикличният капиталов буфер бе
определен на 0,5 %, считано от октомври
2019 г., и предстои да бъде увеличен.
Съгласно няколко последващи решения на БНБ
той ще бъде увеличен на 1 % от април 2020 г. и
на 1,5 % от януари 2021 г. Стойността на
референтния показател (отклонението на
съотношението кредит/БВП от дългосрочната
качеството на активите и базовия сценарий на стрес
теста и 5,5 % за утежнения сценарий на стрес теста.
(21) Тръгвайки от съотношение на БСК1 в размер на
15,7 %, Първа инвестиционна банка падна под прага за
съотношението на БСК1 от 8 %, използван както в
ПКА, така и в базовия сценарий на стрес теста, а също
и под прага за съотношението на БСК1 от 5,5 % в
утежнения сценарий на стрес теста. Макар че
Инвестбанк няма недостиг на капитал при ПКА,
нейните резултати попадат под прага за съотношението
на БСК1 от 8 %, използван в базовия сценарий на стрес
теста, както и под прага от 5,5 % в утежнения сценарий
на стрес теста.
(22) Българските стандарти за оценяване са задължителни
за всички независими оценители, вписани в регистъра
на независимите оценители, стопанисван от Камарата
на независимите оценители в България по силата на
Закона за независимите оценители. Вж. Българските
стандарти за оценяване, 2018 г., Камара на
независимите оценители в България, http://private.ciabbg.com/uploads/common/hkxfb5j0pm19g2ya.pdf.

на загуби и че при нужда банките могат да се
рекапитализират сами изцяло с частни средства.
Основният краен срок е януари 2024 г., но могат да
бъдат определени по-дълги преходни периоди въз
основа на специфични за всяка банка обстоятелства.
Органите за преструктуриране също така трябва да
определят междинна цел по МИПЗ до 1 януари 2022 г.
(19)https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/201
9/html/ssm.pr190726~1b474e3467.bg.html.
(20) Необходимостта от допълнително укрепване на
капиталовите позиции бе определена въз основа на
същите прагови съотношения като в предходните стрес
тестове: съотношение на базовия собствен капитал от
първи ред (БСК1) в размер на 8 % за прегледа на
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му стойност) би трябвало да съответства на
буфер с нулева стойност, но решението за
въвеждане на положителна стойност на
антицикличния капиталов буфер представлява
важен
предупредителен
инструмент
за
банковата система. Целта на буфера е да
защити банковата система от потенциални
загуби през периоди на прекомерен растеж на
кредитите, който често е свързан с
постепенното натрупване на циклични рискове.
Те биха могли да се реализират, когато
способността на кредитополучателите да
обслужват дълговете си намалее в условията на
икономически спад и/или увеличаване на
лихвените проценти по кредитите. Въпреки че
в момента не се използват активно, мерките по
отношение на кредитополучателите, които
допълват съществуващите капиталови мерки,
бяха въведени неотдавна като част от набора от
макропруденциални
инструменти.
През
октомври 2019 г. БНБ определи осем банки
като други системно значими институции (ДСЗИ) и потвърди по-високи нива на буфера от
началото на 2020 г. като последен етап от
постепенното въвеждане на буфер за Д-СЗИ,
започнало през 2016 г. Целта на мярката е да се
запази стабилността на банковия сектор чрез
укрепване на способността на Д-СЗИ да поемат
загуби и съответно да се ограничат рисковете
от
разпространяване
на
проблеми,
произтичащи от потенциално стресово събитие
в системно значима банка, към други кредитни
институции или към банковата система като
цяло.

4.2.2.

БОРБАТА С ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

България предприе мерки за укрепване на
уредбата за борбата с изпирането на пари.
България
нотифицира
мерките
за
транспониране на 4-ата Директива относно
борбата с изпирането на пари през април
2018 г., декември 2018 г. и май 2019 г., но бяха
установени няколко пропуска. С нов закон,
приет през ноември 2019 г., се цели
отстраняването на тези недостатъци и
транспонирането на 5-ата Директива относно
борбата с изпирането на пари.
Националната оценка на риска приключи
през януари 2020 г. и изтъкна редица
значителни заплахи. В Националната оценка
на риска се посочват няколко системни риска,
свързани с географското местоположение на
България (част от „Балканския маршрут“,
използван за престъпни цели), значителната
сива икономика и високите равнища на
корупция. За излагането на България на
значителни рискове от изпиране на пари има
роля присъствието на организирани престъпни
групи,
наличието
на
„професионални
перачници“ и на значителни трансгранични
финансови престъпления (укриване на данъци,
измами с ДДС).
Използването на финансово-разузнавателни
данни продължава да бъде ограничено. Към
ноември 2019 г. все още нямаше обща база
данни за идентифициране и наблюдение на
видни политически личности, въпреки че те са
изложени на голям риск от изпиране на пари.
Увеличи се броят на сигналите за съмнителни
сделки, подадени предимно от банките. Въз
основа
на
получените
през
2018 г.
2 777 сигнала за съмнителни сделки дирекция
„Финансово
разузнаване“
откри
1 264
оперативни досиета, което доведе до спирането
на само 16 сделки(23), а 772 бяха използвани за
аналитични цели. Ограниченото използване на
финансово-разузнавателни
данни
и
на
финансово
профилиране
възпрепятства
ефективното отнемане на незаконно придобито
имущество при дела за организирана

Секторът на финансовите технологии
предлага на банковата система както
възможности, така и предизвикателства.
Според неотдавнашен доклад (Българска
финтек асоциация, 2019) в България има 65
финансово-технологични дружества, което
прави страната лидер в района на Югоизточна
Европа. Приблизително една трета от
българските
финансово-технологични
дружества развиват дейност в сферата на
плащанията. Друга една трета от тези
дружества са специализирани в областта на
личните финанси и капиталовите пазари.
Банките в България вече си сътрудничат с
финансово-технологичните дружества, което
може да способства за намаляване на разходите
и повишаване на ефективността.

(23) Данни, получени от българските органи в отговор на
въпросите, повдигнати по време на мисията за
установяване на факти, проведена от Комисията през
октомври 2019 г. (стр. 120).
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престъпност и корупция(24). Българските
органи за надзор върху финансовите
институции все още трябва да предприемат
мерки за прилагане на основан на риска надзор,
стъпвайки на националната оценка на риска.
Високият риск в схемите за изпиране на пари
да участват професионалисти, предоставящи
услуги на дружества (например счетоводители,
данъчни консултанти), сочи, че е необходимо
да се извършват подходящи проверки на
служителите в съответствие със задълженията
съгласно разпоредбите на ЕС в областта на
борбата с изпирането на пари, както и поефективен надзор.

гражданство с цел премахване на възможността
чужденците, придобили статут на постоянно
пребиваващи в България срещу краткосрочни
инвестиции, впоследствие да получават
българско гражданство
при значително
облекчени условия. Кабинетът прие тези
изменения в настоящия им вид, но
обсъжданията в Народното събрание бяха
отложени поради текущи разследвания на
случаи на незаконно предоставяне на българско
гражданство. Като се имат предвид присъщите
на такива схеми рискове, свързани с
изпирането на пари (Европейска комисия,
2019g), адекватното разбиране на рисковете,
пред които България е изправена, и приемането
на подходящи мерки за намаляване на риска
продължават да са предизвикателство.

На риска от корупция все още трябва да
бъде обърнато по-сериозно внимание, тъй
като
тя
представлява
предикатно
престъпление за изпирането на пари. В ход
са множество разследвания на корупция по
високите етажи, в резултат на които бяха
повдигнати обвинения или бяха образувани
съдебни производства срещу високопоставени
държавни служители. Редица дела преминаха
съдебната фаза, като по някои от тях бяха
произнесени осъдителни присъди. Въпреки
наложените на първа инстанция присъди,
постановените и изпълнените окончателни
присъди са много малко (Европейска комисия,
2019f).

4.2.3.

НЕБАНКОВ СЕКТОР

Надзорът бе засилен в няколко отношения,
но се очакват допълнителни мерки. Насоките
за основан на риска надзор на застрахователния
и пенсионноосигурителния сектор започнаха да
се прилагат от 1 януари 2019 г. Възможно е
тези нови правила да бъдат преразгледани през
2020 г. въз основа на натрупания опит и новите
налични данни. За да се извлекат всички ползи
от мярката, може да са необходими
допълнителни подобрения на новия подход.
Независимо от постигнатия напредък, все още
има слабости по отношение на адекватността
на техническите резерви, целесъобразността на
оценката
на
некотираните
активи
и
управленските практики в застрахователния
сектор. За цялостното разрешаване на
посочените по-горе въпроси ще е необходимо
Комисията за финансов надзор да предприеме
допълнителни надзорни мерки.

Съществуват рискове, свързани със схемата
за получаване на гражданство срещу
инвестиции. Схемата не налага на лицата да
прекарват значително време в България, за да
получат българско гражданство. Поради това
новият гражданин може да не стане местно
лице за данъчни цели и доходът му няма да се
облага в България. Това създава потенциал за
злоупотреби, тъй като издадените от България
документи за самоличност могат да се
използват за избягване на докладването на
активи, държани в чужбина. На 2 октомври
2019 г. правителството на България одобри
проектоизменения на Закона за българското

Правната и регулаторна уредба бе
подобрена. Правителството измени Закона за
Комисията за финансов надзор и Кодекса за
социално осигуряване с цел да се подобрят
независимостта, процесът на вземане на
решения и ефективността на регулатора, както
и уредбата, която се прилага за пенсионните
фондове, включително по отношение на
определението за свързани лица. Комисията за
финансов надзор прие важни изменения на две
наредби в областта на застраховането и
пенсионното осигуряване: Наредба № 53 за

(24) През първата половина на 2019 г. бяха представени
констатациите от проверката и бяха образувани
административни производства по отношение на само
10 установени нарушения. От началото на 2019 г. до
18 октомври 2019 г. бяха проведени само 16 проверки
на място във финансови институции (отговори,
получени от българските органи на въпросите,
повдигнати по време на мисията за установяване на
факти, проведена от Комисията през октомври 2019 г.).
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изискванията към отчетността, оценката на
активите и пасивите и образуването на
техническите резерви на застрахователите,
презастрахователите и Гаранционния фонд, и
Наредба № 9 за начина и реда за оценка на
активите и пасивите на фондовете за
допълнително пенсионно осигуряване и на
пенсионноосигурителното дружество.

Правителството планира да въведе през
първата половина на 2020 г. система бонусмалус. Първият проект на системата бонусмалус беше предложен за обществена
консултация през ноември 2018 г. Въпреки че
беше по-солиден от настоящата версия, той
беше отхвърлен от различните заинтересовани
страни поради съображения за справедливост и
за отклоняване от общоприетите практики.
Новият проект предвижда, че собственикът и
регистрираните водачи на МПС ще се оценяват
поотделно
по
системата
бонус-малус.
Основните фактори на системата ще бъдат
съответните пътнотранспортни нарушения.
Застрахователите ще могат и занапред да
адаптират основната премия въз основа на
други характеристики на притежателя на
полицата, като например предходни предявени
искове. Ще бъде необходимо внимателно
наблюдение на системата, за да се установят и
бързо да се отстранят всички потенциални
недостатъци.

Надзорът на групово равнище може да бъде
от
значение
за
една
конкретна
застрахователна група в зависимост от
резултата от процеса на преструктуриране.
Комисията за финансов надзор, Европейският
орган за застраховане и професионално
пенсионно осигуряване (EIOPA) и една
определена застрахователна група работиха
върху споразумение относно вида групов
надзор, който следва да се прилага за този
субект. Понастоящем групата е предприела
действия за придобиването на голямо
дружество, работещо извън небанковия сектор,
и може да претърпи преструктуриране. Ако
този процес приключи успешно, ще започне
нова процедура за идентифициране на групата,
която ще доведе до идентифицирането на
групата като застрахователен холдинг (което
предполага пълен групов надзор) или като
холдинг със смесена дейност (което предполага
по-ограничен надзор).

Правителството
планира
да
приеме
методология
за
обезщетяване
на
пострадалите
при
пътнотранспортни
произшествия.
Разнородните
съдебни
практики в определянето на обезщетения за
пострадалите
при
пътнотранспортни
произшествия и техните близки представляват
предизвикателство за общозастрахователните
дружества,
които
се
нуждаят
от
последователност и стабилност, за да могат
правилно да оценяват своите технически
резерви и да определят своите премии. След
като през ноември 2018 г. Народното събрание
наложи временни тавани за размера на
обезщетенията, беше създадена работна група,
която изготви методология, по която да се
водят съдиите при оценяването на размера на
обезщетенията. В Кодекса за застраховането се
предвижда тази методология да бъде въведена
до декември 2019 г., но предложената наредба
все още не е приета. Настоящата версия
съдържа някои елементи от испанската и
френската система за определяне на размера на
причинените вреди, но е била пригодена към
специфичните български обстоятелства.

Необходимо е да се обърне внимание на
застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите Застраховката „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите представлява
голям дял от портфейла на всички български
застрахователи.
Дълго
време
нейната
рентабилност бе недостатъчна поради силната
ценова конкуренция в сектора. След като през
2018 г. размерът на застрахователните премии
бе
увеличен
значително,
финансовите
резултати на застраховката „Гражданска
отговорност“
на
автомобилистите
се
подобриха. Платежоспособността на някои от
участниците зависи от валидността на
допусканията, на които се основава оценката на
техните активи и пасиви. Необходимо е да
бъдат наблюдавани влиянието от въвеждането
на обявената система бонус-малус, приемането
на предстояща методология за обезщетяване на
пострадалите
при
пътнотранспортни
произшествия и ситуацията в българското
бюро „Зелена карта“.

Българското бюро „Зелена карта“ все още в
режим
на
мониторинг,
а
общият
презастрахователен
договор
все
още
предстои да бъде сключен. Финансовата
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стабилност на българската система „Зелена
карта“ беше подложена на натиск, тъй като
един български застраховател не е изплащал
навреме обезщетения по искове, свързани с
пътнотранспортни произшествия в чужбина, на
своите кореспонденти/посредници за уреждане
на застрахователни претенции. През 2018 г.
броят на предявените към българското бюро
„Зелена карта“ искове е скочил на 5 710 от 354
през 2017 г., достигайки 19,6 милиона евро, или
70 % от общия размер на исковете в системата.
През 2019 г. активираните гаранции намаляха
на 5 058 и бяха за обща сума в размер на 18,3
милиона евро. 27 % от тях (4,2 милиона евро)
се отнасят до клона на застрахователното
дружество Olympic Insurance, базирано в
Кипър. През 2019 г. неизплатената сума по
активирани гаранции бе 4,3 милиона евро. През
декември 2018 г. международният Съвет на
бюрата увеличи банковата гаранция, изисквана
от българското бюро „Зелена карта“, постави
бюрото в режим на мониторинг и поиска общ
презастрахователен договор. През септември
2019 г. Генералната асамблея на Съвета на
бюрата реши да наложи със задна дата текущи
глоби на българското бюро, считано от 15 май
2019 г. Междувременно Комисията за защита
на конкуренцията счете, че сключването на
общ презастрахователен договор не води до
нарушаване
на
конкурентното
право.
Споразумението
относно
вноските
на
отделните застрахователи по схемата ще бъде
от основно значение за устойчивостта на
сектора. За някои дружества при новите
условия е възможно да се увеличат цените на
презастраховането, тъй като те са поддържали
своите разходи за презастраховане ниски,
сключвайки договори с презастрахователи с
рейтинг под средното равнище(25).

ликвидатора следва да се изясни размерът на
предявените от кредиторите вземания и
размерът на наличните активи. В ход са
дискусии
относно
тълкуването
на
съществуващата
конвенция
между
гаранционните фондове на двете държави, като
има възможност да се прибегне до арбитражно
производство за разрешаване на въпросите
преди каквато и да е намеса във връзка с
дължими вземания в България.

4.2.4. ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР

Частният сектор продължава да намалява
задлъжнялостта си въпреки положителните
кредитни потоци. Консолидираният дълг на
частния сектор спадна от 99 % от БВП през
2017 г. до 95 % през 2018 г., подкрепен от
силния икономически растеж. По-голямата
част от дълговите задължения продължават да
са в балансите на нефинансовите предприятия
(НФП). Тяхната задлъжнялост спадна от 76,4 %
от БВП през 2017 г. на 72 % от БВП през
2018 г. Това равнище е под пруденциалния
показател, но все още е доста над основните
икономически
показатели (вж.
графика
4.2.1)(26). Задлъжнялостта на домакинствата
нарасна по-бързо поради засиленото ипотечно
кредитиране, но все още е сред най-ниските в
ЕС.
(26) Показателите, базирани на основните икономически
фактори, са получени от регресии, които обхващат
основните определящи фактори за растежа на
кредитите и вземат предвид даден първоначално
натрупан дълг. Пруденциалните прагове представляват
прага за дълга, над който вероятността от банкова
криза е относително голяма. Методологиите са описани
в Европейска комисия (2017) и впоследствие са
предложени актуализации на методологията в
Европейска комисия (2018).

Производството
по
ликвидацията
на
кипърското застрахователно дружество
Olympic Insurance продължава. Официалното
производство по ликвидация бе открито на
13 юли 2019 г. Кипърският съд определи двама
ликвидатори. Всички кредитори, включително
в България, бяха поканени да предявят
вземанията си. В първоначалния доклад на
(25) Комисия за защита на конкуренцията, Решение № АКТ1268-21.11.2019 относно Проект на Решение на НББАЗ
за сключване на общ презастрахователен договор за
изплащане на щети, причинени в чужбина
http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300056531.
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Графика 4.2.1: Показатели, базирани на основните
икономически фактори, и пруденциални
показатели и задлъжнялост на НФП (1)

Графика 4.2.2: Разбивка на годишните промени в
съотношенията дълг/БВП на НФП (1)

(1) Разбивка на разликата между измененията на
номиналните дългове на НФП и показатели за промени (в
% от БВП).
Източник: Европейска комисия

(1) Консолидирани данни. Дългът на нефинансовите
предприятия е сумата от заемите, дълговите ценни
книжа и финансовите деривати.
Източник: Европейска комисия

Най-голям принос за намаляването на дълга
на НФП има реалният растеж. За
намаляването на задлъжнялостта спомогнаха
също лекото покачване на инфлацията,
преоценките и отписванията (вж. графика
4.2.2). Същевременно през октомври 2019 г.
заемите за НФК се увеличиха с 8,1 % на
годишна
база,
забавяйки
процеса
на
намаляване на задлъжнялостта(27).

Нивото на необслужваните кредити остава
относително високо, но има низходяща
тенденция. Нивото на необслужваните
кредити намаля още през второто тримесечие
на 2019 г., спадайки до 6,9 %, но продължава да
бъде едно от най-високите в ЕС (вж. раздел 1).
Настоящият натрупан дълг е наследен главно
от кредитния бум преди рецесията през 2009 г.
Качеството на активите продължава да е доста
разнородно в различните институции, в
зависимост от техния бизнес модел и
практики(28).
Засилените
дейности
по
предоставяне на заеми, наред с по-малкия
размер натрупани нови дългове, допринесоха
за намаляване на нивото на необслужваните
кредити, което се случва на фона на
благоприятни циклични условия и ниски
лихви. Това развитие беше подкрепено и от подинамичния вторичен пазар на необслужваните
кредити, по-специално за заемите за физически
лица, като има известно подобрение и в
сегмента на НФП. Достатъчната ликвидност
стимулира търсенето на портфейли с
необслужвани кредити и продажби на

(27) Темповете на растеж на кредитите са изчислени въз
основа на условните салда, които отразяват само
промените вследствие на финансови сделки.

(28) В публикуваните подробни резултати от цялостната
оценка на ЕЦБ за 2019 г. на шест банки в България се
посочват съотношения на необслужваните кредити,
които варират от 3,5% за УниКредит Булбанк до
21,9%
за
Инвестбанк
(https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2
019/html/index.en.html?skey=ECB%20concludes%20com
prehensive%20assessment%20of%20six%20Bulgarian%20
banks).
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обезпечения, като на пазара навлязоха и големи
международни дружества.

транспониране започна да тече на 16 юли
2019 г.
Освен законодателни промени в Пътната
карта са включени и дейности за изграждане
на капацитет. През юли 2019 г. се проведе
обучителна
сесия
за
обучителите
на
специалистите, работещи в сферата на
несъстоятелността, а през втората половина на
2019 г. бяха завършени още шест пилотни
обучителни сесии. Органите поясниха, че
резултатите от тези обучителни сесии ще бъдат
взети предвид при подготовката на бъдещите
образователни програми и материали.

4.2.5. РАМКА ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Българските органи работиха заедно с
Комисията по линия на Програмата за
подкрепа на структурните реформи (ППСР)
върху
реформата
на
рамката
за
несъстоятелност. Целта беше да се установят
съществуващите пропуски в рамката за
несъстоятелност и да се изготви пътна карта с
мерките, които ще бъдат предприети за
отстраняването на тези пропуски(29). Тази
мярка е също и част от ангажиментите, които
българските органи оповестиха с оглед на
намерението
си
да
кандидатстват
за
присъединяване към ERM II. На 19 юни 2019 г.
правителството прие Пътната карта относно
рамката за несъстоятелност и създаде
специален координационен орган — „Съвет за
управление“, който ще отговаря за цялостното
управление и координиране на изпълнението
на Пътната карта.
Работата по изпълнението на Пътната карта
относно рамката за несъстоятелност вече е в
ход. Министерството на правосъдието създаде
работна група, която да изготви необходимите
законодателни изменения до края на юни
2020 г. В тази група ще участват множество
заинтересовани страни с представители на
правителството,
съдебната
власт,
практикуващите юристи и академичните среди.
Освен това Министерството на правосъдието
поиска техническа помощ от ППСР за
създаването
на
инструмент
за
ранно
предупреждение, чрез който ще се установява
влошаването на бизнес ситуацията, както е
предвидено в Пътната карта. В ход е и
процесът за оценяване на техническата
осъществимост на Търговския регистър.
Пътната карта ще способства и за
транспонирането на Директива 2019/1023
относно преструктурирането и опрощаването
на задължения, чийто двегодишен срок за
(29) За повече подробности — вж. специалния
мониторингов доклад за България от 2018 г.:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economyfinance/bg_sm_report_december_2018.pdf.
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ПОЛИТИКА
от средното за страната(31) и е с около 58 % повисока в сравнение със Северозападния район,
където тя е най-ниска.

4.3.1. ПАЗАР НА ТРУДА

Пазарът на труда продължава да се развива
в положителна посока, макар че недостигът
на работна ръка и постоянното свиване на
населението в трудоспособна възраст
представляват предизвикателства. През
последните 5 години равнището на заетост се
увеличава непрекъснато, като през 2018 г.
достигна 72,4 %, с което бе отбелязан напредък
по ЦУР 8 „Достоен труд и икономически
растеж“.
Равнището
на
безработицата
продължи да спада и достигна 3,8 % през
последното тримесечие на 2019 г., което е
значително по-ниско в сравнение с пиковото
равнище след кризата (13,0 % през 2013 г.).
Дълготрайната безработица също намаля (2,3 %
през третото тримесечие на 2019 г.) и е малко
под средната за ЕС (2,4 %). В същото време за
някои групи (например незаетите с работа,
учене или обучение (NEET), ромите) все още се
наблюдават високи равнища на неактивност и
недостигът на работна ръка продължава да
бъде главно предизвикателство на фона на
постоянно свиващото се население в
трудоспособна възраст.

Демографските промени се отразяват
сериозно на пазара на труда и могат да
ограничат бъдещия икономически растеж.
През 2018 г. населението е намаляло с 50 000
души. Очаква се до 2030 г. работната сила в
България да намалее с 10 %(32). Най-голямо
свиване (с 26,7 % до 2030 г.) се очаква във
възрастовата
група
25—49 г.
(среден
коефициент на икономическа активност от
86 %). Това намаляване може да застраши
устойчивия бъдещ растеж. Положителни
резултати могат да бъдат постигнати чрез
мерки, целящи да се намали изтичането на
населението в трудоспособна възраст (15—64
години) чрез помощ за намиране на работа и
повишаване
на
квалификацията
и
производителността на работната сила.
Графика 4.3.1: Демографско изменение и нетна
миграция, 2013—2018 г.

Резултатите на пазара на труда се
различават значително в отделните райони.
През 2018 г. равнището на заетост във
включващия столицата Югозападен район
(78,3 %) бе значително над средното за
страната (72,4 %), докато в Северозападния и
Северния централен район то достигаше
съответно едва 63,6 % и 69,1 %. Изглежда, че в
това отношение различията между районите не
намаляват(30). Въпреки че през 2018 г. в цялата
страна делът на дълготрайната безработица
като процент от общата безработица беше
58,4 %, в Северозападния район той беше
76,8 %. Заплатите се увеличават бързо в цялата
страна, като същевременно различията остават
големи. Въпреки че някои райони наваксват
разликата (Северeн централен, Североизточен),
през миналата година в Югозападния район
средната заплата отбеляза по-бързо нарастване

Източник: Европейска комисия, Национален
статистически институт

Недостигът на работна ръка се увеличава,
макар че тенденциите варират значително в
различните сектори. През първите три
тримесечия на 2019 г. недостигът на работна
ръка се увеличи рязко в секторите на
строителството и услугите (вж. графика 4.3.2),
докато
в
секторите
на
мебелната

(30) По-скоро
обратното
—
в
някои
райони
(Североизточен), където заетостта е в застой или
намалява (Южен централен), в периода 2017—2018 г.

(31) 12,8 % спрямо 10,7 % между третото тримесечие на
2018 г. и същото тримесечие на 2019 г., Национален
статистически институт, ноември 2019 г.
(32) През последните пет години икономически активното
население вече намаля с 38 000 души (Национален
статистически институт, 2019).
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промишленост, ремонта и монтажа на машини
и дървообработването се наблюдаваше застой
или дори леко намаление. Що се отнася до
недостига на работна ръка в бъдеще, според
настоящите прогнози след 15 години найзасегнати ще бъдат секторите на образованието
и здравеопазването(33), особено в малките
населени места, където предоставянето на
основни социални услуги може да се окаже все
по-трудно.

подготви работната сила за промените в
нуждите
на
пазара
на
труда.
Нискоквалифицираните лица представляват
17,4 % от населението в трудоспособна възраст
(или 677 000 души), което е два пъти повече от
наличните работни места, за които се изискват
само основни умения (357 000). В сравнение с
общото равнище на заетост (72,4 %),
равнището на заетост (20—64 г.) на
нискоквалифицираните лица(34) е много пониско (46,0 % през 2018 г.).

Мерките за повишаване на квалификацията
могат да бъдат от основно значение, за да се
(34) Нивото на квалификация варира от (пред)начално до
прогимназиален
етап на основното образование (ISCED 0—2).

( ) Средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието
на пазара на труда в България, Министерство на труда
и социалната политика, юни 2019 г.
33
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Каре 4.3.1: Мониторинг на резултатите в контекста на Европейския стълб на
социалните права
Европейският стълб на социалните права е предназначен да служи като ориентир за подновяване на
процеса на възходящо сближаване с цел постигане на по-добри условия на живот и труд в
Европейския съюз. В него се определят двадесет принципа и права в областта на равните
възможности и достъпа до пазара на труда,
справедливите условия на труд и социалната
закрила и приобщаването.
Наборът от социални показатели в подкрепа
на Европейския стълб на социалните права
показва, че в България съществуват редица
предизвикателства в областта на заетостта и
социалните
въпроси.
Стабилният
икономически растеж доведе до подобряване
на резултатите на пазара на труда. Равнището
на заетост продължи да се повишава и
разликата в заетостта на жените и мъжете е
на средното равнище за ЕС. Равнището на
дълготрайната безработица се доближи до
средното за ЕС. Въпреки това участието в
пазара на труда на определени групи
продължава да бъде предизвикателство.
Делът на младите хора, които не участват в
никаква форма на заетост, образование или
обучение (NEET), и на преждевременно
напускащите училище продължава да бъде
голям (съответно 19,1 % и 12,7 % през
2018 г.). Нивото на цифровите умения е
ниско, като само 29 % от населението (16—
74 г.) посочват, че имат основни или позадълбочени от основните умения в областта
на цифровите технологии спрямо 57 % в ЕС.
Делът на хората, изложени на риск от
бедност
или
социално
изключване,
продължава да е голям. Ниските доходи,
особено за хората с най-ниски доходи (напр.
възрастните
хора,
хората
с
ниска
квалификация, хората с увреждания и
ромите), са сред причините за все още
голямото, макар и намаляващо, неравенство
по отношение на доходите, със силно
изразени регионални различия. Капацитетът
на социалните трансфери (различни от
пенсии) за намаляване на бедността е
ограничен.
По-положително
развитие
отбелязва брутният разполагаем доход на
домакинствата на глава от населението, който
продължава да се увеличава, а темпът му на
растеж е сред най-добрите в ЕС.
Съществуват възможности за повишаване
на обхвата на образованието и грижите в
ранна детска възраст в България.
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Висококачественото образование и грижи в ранна детска възраст играят ключова роля за създаването
на равни възможности, подобряването на когнитивните умения и ограничаването на
преждевременното напускане на училище и ниските постижения на по-късен етап. В България
процентът на децата на възраст под 3 години, записани в официални детски заведения, е много помалък от средния за ЕС (16,2 %; средно за ЕС 33,2%), особено в някои райони и сред децата от
уязвими групи. Посещаемостта се ограничава и от липсата на места в детските заведения, особено в
големите градове.
Българските органи предприети мерки за подобряване на адекватността и покритието на
помощта за отопление като част от подпомагането на минималните доходи. През 2019 г. бяха
променени критериите за достъп и помощта беше увеличена с 24,5 %, в резултат на което до края на
октомври 2019 г. бяха подадени почти 250 000 заявления — увеличение с 18 % спрямо 2018 г.

инструменти може да се окаже полезно за
предвиждане на бъдещите нужди от умения на
пазара на труда(35).

Графика 4.3.2: Индекс за недостига на работна ръка (1)

Интеграцията на пазара на труда на
уязвимите групи продължава да е слаба.
През третото тримесечие на 2019 г. общото
равнище на икономическата неактивност в
България спадна до средното за ЕС (25,8 %), но
сред младите хора на възраст между 20 и
24 години, ромите и хората, живеещи в селски
райони, нивата на икономическа неактивност
са много по-високи. Въпреки че общото
равнище на безработицата сред ромите е 55 %,
то е още по-високо (65 %) сред младите роми
на възраст между 16 и 24 години( 36). Равнището
на заетост на хората с увреждания продължава
да е едно от най-ниските в ЕС (39,5 % при
средно равнище за ЕС от 50,7 %), като
разликата е много голяма спрямо хората без
увреждания (34,2 процентни пункта
при
средно за ЕС 24,2 процентни пункта)( 37). В ход
е изпълнението на няколко мерки за достигане
до тези уязвими групи, включително
„младежки медиатори“ и „трудови посредници
— ромски медиатори“, както и „мобилни бюра
по труда“ за селските и отдалечените райони.
Бяха определени квоти, за да се насърчи
наемането на работа на хора с увреждания, а

(1) Процентите показват дела на анкетираните, посочили
недостига на работна ръка като фактор, ограничаващ
производството; (общият) индекс осреднява индексите
за недостига на работна ръка в сектора на
строителството, индустрията и услугите, претеглени
спрямо секторната заетост.
Източник: Европейска комисия

Междувременно равнището на заетост на
наскоро завършилите средно (ISCED 3—4) и
висше (ISCED 5—8) образование е съответно
67,8 % и 84,5 %. Въпреки необходимостта от
значително повишаване на квалификацията и
от преквалификация на населението с оглед на
очакваните промени на пазара на труда,
дължащи се на цифровизацията и адаптирането
към изменението на климата (Европейска
комисия, 2019a), според резултатите от
наблюдението на работната сила едва 2,5 % от
възрастните (25—64 г.) са преминали някакво
обучение през предходните 4 седмици (много
по-малко от средното за ЕС равнище от
11,1 %). Консолидирането на резултатите от
наличните
проучвания
и
прогнозни

(35) Основните инструменти са редовни проучвания сред
предприятията, провеждани от ПСЗ два пъти годишно,
и макроикономически модел, разработен през 2013 г. и
актуализиран през 2019 г. за Министерството на труда
и социалната политика.
(36) Доклад относно изпълнението на националните
стратегии за интегриране на ромите, Европейска
комисия (2019). FRA, 2016.
(37) Изчисления на Академичната мрежа на европейските
експерти в областта на уврежданията (ANED) въз
основа на данни на Евростат.
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чрез съфинансирани от ЕСФ операции се
предоставя специална подкрепа(38).

консултант“, „мобилно бюро по труда“ и
„консултация и менторство след започване на
работа“, като целта е те да се предоставят от
всички служби по заетостта в цялата страна.

Въпреки че намалява, броят на хората,
които не участват в никаква форма на
заетост, образование или обучение (NEET),
все още е голям. През 2018 г. делът на NEET
сред младите хора на възраст между 15 и 24
години беше 15,0 %, което е доста над
равнището за ЕС от 10,5 %. Почти половината
(47,0 %) от напускащите схемата „Гаранция за
младежта“ през 2018 г. бяха наети на работа
или участваха в обучение в целевия срок от 4
месеца. Близо 80 % от NEET са икономически
неактивни, но само 1 от всеки 10 души (10,6 %)
са обхванати от „Гаранцията за младежта“.
Според неотдавнашно проучване(39) 73 % от
NEET на възраст 15—34 години живеят в
малки градове и селски райони, 57 % имат
прогимназиално образование или по-ниско,
55 % са жени и 38 % са роми. Районът с найголям дял на NEET е Северозападният, въпреки
че в абсолютно изражение най-голям е броят
им в Южен централен район.

Ръстът на заплатите се запази висок, макар
че заплатите за някои професии не се
увеличиха, въпреки голямото търсене.
Номиналното възнаграждение на наето лице
нарасна с 9,7 % през 2018 г. и се смята, че се е
увеличило с още 7,8 % през 2019 г. През 2018 г.
заплатите в публичния сектор се увеличиха
(10,9 %) по-бързо от тези в частния сектор
(4,2 %)(40). И през 2018 г., и през 2019 г.
реалните заплати нараснаха по-бързо от
производителността на труда. Изглежда обаче,
че при някои нискоквалифицирани професии
основната причина за недостига на работа ръка
са ниските заплати. В някои отрасли, за които е
отчетен сериозен недостиг на квалифицирани
работници — например в производството на
метални изделия, електрически уреди, машини
и оборудване — средната заплата не изглежда
осезаемо по-висока в сравнение с текущата
ставка на заплащане в икономиката като цяло.
Междувременно на 1 януари 2020 г. с
административно решение правителството
увеличи минималната работна заплата на 610
BGN (312 EUR) от 560 BGN (287 EUR) през
2019 г.

Все още има възможност за подобряване на
ефективността на активните политики по
заетостта. Въпреки необходимостта да се
увеличи участието в пазара на труда на някои
групи и да се способства за придобиването на
умения сред работната сила, през последните
години разходите за активни политики по
заетостта са в застой и все още се разчита в
голяма степен на външното финансиране, поспециално от ЕСФ. Настоящите методи за
мониторинг и оценка на тези политики
изглеждат
предимно
количествени
и
обикновено не включват проследяване на
развитието на участниците след приключване
на програмите. Тези усилия биха станали поефективни при по-добра координация между
публичните служби по заетостта и другите
институции, работещи с безработните лица
(например социални работници, здравни
заведения и неправителствени организации).
От 2019 г. насам на безработните и
икономически неактивните лица се предоставят
нови услуги, като например „семеен трудов

Участието на социалните партньори в
изготвянето на политиките се подобри, но
все още има поле за по-нататъшно засилване
на сътрудничеството. През последните години
социалните партньори и организациите на
гражданското
общество
участваха
във
формулирането
и
обсъждането
на
националните
политики
в
съответните
икономически и социални сфери в България,
като например Закона за хората с увреждания,
новия Закон за социалните услуги и
разработването на политики за справяне с
неформалната икономика(41). Въпреки това все
още има поле за по-активно участие в
консултациите в рамките на работните групи
(40) Европейска комисия, Развитие на пазара на труда и в
областта на заплащането в Европа — годишен преглед
за 2020 г.
(41) С подкрепата на Европейския социален фонд България
създаде портала за обществени консултации
strategy.bg, на който се публикуват всички нови
законодателни и стратегически документи.

(38) „Обучение и заетост“ и „Обучение и заетост за млади
хора“.
(39) Оценка на NEET в България и мерки на политиката за
тяхната ефективна интеграция. ИПИ, 2019.
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при подготовката и изпълнението
на
националната програма за реформи. С
подкрепата на Европейски социален фонд
социалните партньори развиват дейности в
области като обучение, предотвратяване на
недекларирания труд и насърчаване на подълъг трудов живот. Въпреки усилията,
преговорите между социалните партньори за
постигане на съгласие относно прозрачен и
обективен механизъм за определяне на
минималната работна заплата изглежда са в
застой, въпреки че се обсъждат предложения за
определяне на минимални работни заплати по
сектори или по образователна степен.

реформи. Средните резултати на учениците в
България по четене, математика и природни
науки не са се подобрили в сравнение с
резултатите от 2015 г. и остават значително под
средните за ЕС. Страната има един от найголемите дялове на ученици със слаби
резултати в трите области в ЕС(43) (ОИСР,
2019б). България освен това е сред държавите
членки, в които социално-икономическото
положение има най-голямо влияние върху
учебните резултати(44), а териториалната и
социалната сегрегация е най-ясно изразена:
средният резултат по четене на учениците от
намиращите се в селски райони училища е с
115 пункта по-нисък от този на учениците в
градовете, което е равносилно на 3 години
училищно образование. В България има
тенденция учениците да се групират според
това дали постиженията им са ниски или
високи, както и в зависимост от социалноикономическия им статус(45). България въведе
редица
мерки
за
справяне
с
предизвикателствата, свързани с качеството и
справедливостта на образованието, с цел да
бъде отбелязан напредък по ЦУР 4 „Качество
на образованието“, но все още предстои да се
видят резултатите от тях. Обхватът на
държавната
субсидия,
предоставяна
на
детските градини и училищата (в сила от
2018 г.), в които най-малко 20 % от децата са от
уязвими групи(46), беше разширен и вече
включва също и средните и професионалните
училища. Приобщаването на ромите в
образованието продължава обаче да бъде
предизвикателство поради няколко фактора,

Въпреки
положителното
развитие,
недекларираният труд продължава да бъде
широко разпространен. Данните показват, че
някои практики, като например фалшиво
непълно работно време или деклариране на пониски заплати, продължават да са широко
разпространени(42). Недекларираният труд
засяга няколко икономически сектора, като
търговията на едро и дребно, туризма,
строителството и селското стопанство. За да се
справи с това предизвикателство, през
последните години България прие цялостен
набор от мерки в областта на политиката. Една
от най-скорошните инициативи е въвеждането
на полудневни договори в сектора на селското
стопанство, наред с еднодневните договори,
които вече са в сила. Тези мерки, разчитащи на
финансиране
от
ЕС,
засилиха
правоприлагането от страна на публичните
органи и увеличиха подкрепата на социалните
партньори. Въпреки това продължават да
съществуват предизвикателства, свързани с
укрепването на инспекциите по труда,
включително
сътрудничеството
между
основните правоприлагащи органи и мерките за
ранна оценка на риска. (вж. раздел 4.1).

(43) 47,1 % от учениците показват слаби резултати по
четене (средната стойност за ЕС е 21,7 %), 44,4 %
показват слаби резултати по математика (средна
стойност за ЕС е 22,4 %) и 46,5 % показват слаби
резултати по природни науки (средната стойност за ЕС
е 21,6 %).
(44) Разликата между дела на учениците с ниски
постижения по четене в долния и горния квартил на
социално-икономическата скала е 44,9 процентни
пункта — най-голямата разлика в ЕС.
(45) България има един от най-високите индекси на
изолация в ЕС (с които се измерва кой тип ученици са
по-концентрирани в дадени училища), когато става
въпрос за ученици с високи и ниски постижения и за
ученици в неравностойно положение (ОИСР (2019),
резултати от PISA).
(46) Уязвимите групи се определят като деца, чиито
родители нямат завършено средно образование. През
2018 г. това допълнително финансиране са получили
общо 940 училища и около 400 детски градини, в които
най-малко 20 % от децата са от уязвими групи.

4.3.2. ОБРАЗОВАНИЕ

Качеството и приобщаващият характер на
образованието продължават да бъдат големи
предизвикателства
въпреки
текущите
(42) Според проучване на Евробарометър, проведено през
септември 2019 г., 38 % от анкетираните в България
познават хора, които работят, без да декларират част от
своя доход на данъчните или социалноосигурителните
органи.
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сред които са училищната сегрегация и
пречките, породени от крайната бедност, като
34 % от ромите завършват само началния етап
на основното образование, а 44 % —
прогимназиалния етап (FRA, 2016 г.).

и сред ромите(49). Междуинституционалният
механизъм,
който
има
за
цел
идентифицирането
на
непосещаващите
училище деца и връщането им в училище,
постигна известни резултати, като през
учебната 2019—2020 година усилията по него
бяха пренасочени към предотвратяването на
отпадането от училище и към ежедневната
работа за запазване на интереса на децата в
класната стая. Мерките за задържане на децата
в училище, като например мерки за
преодоляване на пропуските в обучението и
увеличаване на мотивацията на учениците,
включително чрез по-голяма ангажираност на
родителите, също се подкрепят от ЕСФ. Все
още предстои да бъде анализиран ефектът от
наскоро променена мярка, която обвързва
социалната помощ с посещаването на училище,
тъй като с нея не се обръща внимание на
първопричините
за
преждевременното
напускане на училище.

Посещаемостта
на
заведенията
за
образование и грижи в ранна детска възраст
е ниска и намалява. Тази тенденция буди
особена тревога в някои райони и за децата в
уязвимо
положение.
Висококачественото
образование и грижи в ранна детска възраст
играят ключова роля за създаването на равни
възможности и подобряването на когнитивните
умения и водят евентуално до намаляване на
вероятността от ниски постижения и
преждевременно напускане на училище. В
същото време в някои големи градове липсват
достатъчно детски заведения. Процентът на
посещаемост на децата на възраст от 4 години
до задължителната училищна възраст е 83,9 %,
което е значително под средното за ЕС
равнище от 95,4 %, като от 2014 г. насам се
наблюдава низходяща тенденция. Едва 60 % от
децата от ромски произход между 4 години и
задължителната училищна възраст посещават
детска
градина.
За
да
се
подобри
посещаемостта, чрез съфинансиран от ЕСФ
проект(47) се предоставя подкрепа за повсеобхватни мерки за ранна намеса и за
свързаните с полагането на грижи разходи в
детските градини.

Въпреки че през годините бюджетът за
образование бе увеличен, в него няма
заложени
конкретни
цели,
нито
ориентираност
към
постигането
на
резултати. Въпреки че се увеличават,
публичните разходи за образование са сред
най-ниските в ЕС — 3,6 % от БВП (средното
равнище за ЕС е 4,6 %). От 2018 г. насам се
увеличава финансирането на училищата в
селските райони и училищата, които работят с
уязвими деца. Изготвят се планове за удвояване
на заплатите на учителите до 2021 г. в
сравнение с равнището им от 2017 г.
(заплащането следва да достигне 120 % от
средната заплата в България). Учителската
професия продължава да бъде смятана за
непрестижна и в някои големи градове и
конкретни области все още има недостиг на
учители. Само 17,7 % от учителите са на
мнение, че обществото оценява професията им,
и едва 60 % от завършилите педагогика
действително упражняват професията си
(ОИСР, 2019в). Това е проблем, тъй като почти
половината от учителите са на възраст над 50
години. Беше въведено задължение за участие в
обучения за продължаваща квалификация,

Въпреки продължаващите усилия, в някои
селски
райони
процентът
на
преждевременно напусналите училище все
още е значителен. През 2018 г. процентът на
преждевременно напусналите системата на
образованието и обучението (възрастова група
18—24 години с най-много прогимназиален
етап на основното образование и без
допълнително образование или обучение) е
12,7 %, което все още е над националната цел
на България по стратегията „Европа 2020“ от
11 % и средното за ЕС равнище от 10,6 %.
Делът на
преждевременно напусналите
училище е особено голям в селските райони( 48)
(47) Проект „Активно приобщаване в системата на
предучилищното образование“, съфинансиран от ЕСФ,
с бюджет от 41,5 милиона евро.
(48) 26,2 % в селските райони, 12,2 % в по-малките градове,
5,9 % в по-големите градове.

(49) 67 % от ромите са напуснали преждевременно училище
(хора на възраст между 18 и 24 години с най-много
прогимназиален етап на основното образование и без
допълнително образование или обучение) (FRA, 2016,
Roma).
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свързано с кариерното развитие. Въпреки това
българските учители заявяват една от найголемите потребности от продължаваща
квалификация в ЕС(50), което сочи, че е
необходимо да се подобрят резултатността,
наблюдението и оценката на качеството и
ефективността на обучението(51).

което все още е над средното равнище за ЕС от
47,8 %).
През
декември
2018 г.
бяха
обнародвани актуализираният списък със
защитените от държавата специалности от
професии и актуализираният списък със
специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара на
труда, включващи 43 защитени от държавата
специалности от професии и 57 други
специалности с очакван недостиг. За всички
тези
специалности
бяха
отпуснати
допълнителни
средства,
като
учащите
получават
допълнителни
индивидуални
стипендии, което допринесе за увеличаване на
броя на записаните ученици(55). В някои случаи
обаче учебната програма е неактуална( 56),
поради което (заедно с недостига на
квалифицирани учители с актуални знания и на
необходимата материална база) уменията,
придобити от зрелостниците, не отговарят на
нуждите на предприятията, преминаващи през
бързи технологични промени. Освен това през
2018 г. равнището на заетост на завършилите
ПОО беше 66,4 % и въпреки че се покачва, то
остава значително под средното за ЕС равнище
от 79,5 %. Друг проблем е малкият процент
ученици, които придобиват професионална
квалификация след завършване на училище за
ПОО.

Цифровите умения на младото население са
слаби. Само 53 % от младите хора на възраст
16—19 години оценяват своето ниво на
цифрови умения като основно или над
основното в сравнение със средната стойност
за
ЕС
от
83 %.
Използването
на
информационните
и
комуникационните
технологии (ИКТ) в училищата не е
оптимално(52). Въпреки подкрепата по линия на
някои национални програми(53), общите
резултати
в
цифровото
образование
продължават да са слаби. Неотдавна започна
широкомащабен проект по линия на ЕСФ,
който има за цел да привлече 2 000 училища и
детски градини в дейности за въвеждането на
новаторски методи на преподаване с
използване на ИКТ(54).
Реформите в професионалното образование
и обучение (ПОО) продължават, макар и с
бавни темпове и със забавяния. Наличните
данни показват лек спад в общия брой на
записаните ученици в гимназиалния етап на
ПОО (132 932 ученици или 50,7 % през 2017 г.,

В ход е въвеждането на дуалното
професионално образование и обучение, но
то все още среща трудности. През учебната
2019/2020 година бе регистрирано значително
увеличение на броя на учениците, записани в
дуално професионално образование, възлизащ
на 5 261 ученици (от 353 ученици през 2016 г.,
когато
бяха
въведени
законодателните
изменения, предвиждащи възможности за
дуално обучение, и с подкрепата на Швейцария
започна пилотният проект за дуално ПОО в
България „Домино“). Въпреки това общият дял

(50) Учителите заявяват потребност от продължаваща
квалификация в областта на знанията по преподавания
от тях предмет (19 %, ЕС-23 — 6 %), познанията за
учебната програма (20 %, ЕС-23 5 %), педагогическите
умения (17 %, ЕС-23 — 8 %) и уменията в областта на
ИКТ (23 %, ЕС-23 — 16 %) (ОИСР, 2019б).
(51) В ход е широкомащабен, съфинансиран от ЕСФ проект
„Квалификация на педагогическите специалисти“,
чиято цел е да се предостави обучение на 52 900
учители за придобиване на квалификационна степен
1—3 и обучение на 48 000 учители за придобиване на
квалификационна степен 4—5.
(52) През учебната 2017/2018 година 31 % от учениците в
прогимназиалния етап на основното образование са
посещавали добре снабдени с цифрови технологии и
свързани училища (52 % в ЕС), а в гимназиалния етап
на средното образование този дял е 37 % (72 % в ЕС)
(Европейска комисия, 2019, „2nd survey of schools: ICT
in education“ (Второ проучване на училищата: ИКТ в
образованието).
(53) Напр. националните програми „Обучение за ИТ
кариера“, „Осигуряване на съвременна образователна
среда“ и „Иновации в действие“.
(54) Проект „Образование за утрешния ден“, съфинансиран
от ЕСФ, с бюджет от 53,6 милиона евро.

(55) През учебната 2019/2020 година в специалности,
изпитващи недостиг на специалисти, са записани 3 554
ученици, а в защитени специалности от професии са
записани 1 936 ученици.
56
( ) От 2019 г. нататък се очаква програмите и структурата
на ПОО да бъдат актуализирани поне веднъж на всеки
5 години, а работодателите и организациите на
работодателите са поканени да участват в процеса на
тяхното изготвяне.
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на учениците и училищата(57), следващи
програми за дуално ПОО, е относително малък.
Чрез съфинансиран от ЕСФ проект ще се
укрепят допълнително системите за дуално
обучение и връзката с работодателите и ще се
окаже подкрепа на учениците, преподавателите
и менторите в предприятията(58).

под средното за ЕС равнище от 11,1 %. Важно е
да се отбележи, че делът на участващите в
обучение за възрастни нискоквалифицирани
възрастни възлиза на около една четвърт от
дела на населението като цяло. Качеството на
предоставяното обучение за възрастни и
ограниченият
капацитет
за
ефективно
наблюдение на качеството представляват
пречка за по-ефективното участие на
възрастните в процеса на обучение. Фактът, че
много инициативи за обучение на възрастни
продължават да бъдат основани на проекти,
поставя под въпрос тяхната устойчивост и
стратегическия
подход.
Предвид
неблагоприятните демографски промени и
променящите се потребности на пазара на
труда повишаването на квалификацията и
преквалификацията на работната сила остават
приоритет, заедно със създаването на
всеобхватен
инструмент,
свързващ
прогнозирането на нуждите от умения с
образователната и обучителната система.

Все още се очаква текущата реформа на
висшето образование да даде осезаеми
резултати. През 2018 г. делът на завършилите
висше образование сред лицата на възраст 30—
34 години достигна 33,7 %, но все още е под
националната цел по стратегията „Европа
2020“ от 36 %. През 2017 г. 8,1 % от
завършилите гимназиалния етап на средното
образование в България завършиха висшето си
образование в чужбина, като този брой
надхвърля значително боря на международните
студенти в страната. Делът на завършилите
висше образование в областта на науката,
технологиите, инженерството и математиката
(НТИМ) е все още малък (20,5 % през 2017 г.
при средно за ЕС равнище от 25,8%)(59). Все
още има значителна разлика между половете,
като само 37 % от завършилите висше
образование в областта на НТИМ са жени, в
сравнение с 61 % общ дял на завършващите
висше образование жени. Непривлекателността
на науките, технологиите, инженерството и
математиката може отчасти да се обясни със
слабите резултати на българските ученици по
математика
и
науки(60),
ограничените
възможности за професионално ориентиране и
дисбаланса между половете в тези области.

4.3.3. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Въпреки че намалява, делът на населението,
живеещо в риск от бедност или социално
изключване, продължава да е много голям.
Въпреки че делът им намалява (от 41,3 % през
2015 г. на 32,8 % през 2018 г.), около
2,3 милиона българи все още са изложени на
риск от бедност или социално изключване.
Благодарение на положителното развитие на
пазара на труда делът на хората, живеещи в
домакинства
с
нисък
интензитет
на
икономическа
активност,
продължи
да
намалява, достигайки 9 % през 2018 г., и
понастоящем е на средното за ЕС равнище.
Независимо от това делът от цялото население,
който все още не може да си позволи основни
стоки или услуги, е спаднал само до 20,9 %,
като остава почти четири пъти по-голям от
средния за ЕС, а паричната бедност остава
непроменена.

Въпреки предприетите мерки в България
участието в обучение за възрастни
продължава да е сред най-слабите в ЕС. През
2018 г. участието в обучение за възрастни беше
на ниско равнище от 2,5 %, което е значително
(57) През учебната 2017/2018 година едва 120 училища, т.е.
около една четвърт от всички професионални училища,
предлагаха дуални програми за ПОО.
(58) Съфинансиран от ЕСФ проект „Подкрепа за дуалната
система на обучение“ с бюджет от 12,5 милиона евро,
имащ за цел да се увеличи броят на учениците в
дуалното ПОО до 9 800 души.
59
( ) Това означава 14,3 висшисти в областта на НТИМ на
всеки 1000 българи на възраст 20—29 години и това
съотношение е сред най-ниските в ЕС.
(60) Резултатите от PISA 2018 показват, че България е с
втория най-слаб среден резултат по математика в ЕС и
с най-слабия среден резултат по природни науки
(ОИСР, 2019).

Ситуацията е много различна в отделните
райони. Процентът на изложените на риск от
бедност
или
социално
изключване
в
Северозападния район (44,4 %) е почти двойно
по-висок от този в Югозападния район
(23,0 %). В същото време райони като Северен
централен, където през 2010 г. делът на
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бедните беше най-голям (58,7 %), успяха през
2018 г. да намалят този дял почти наполовина.
Населението в селските райони продължава да
бъде силно засегнато от рисковете от бедност и
слабия достъп до услуги. Реалният медианен
доход на жителите на селските райони е 61 %
от този на домакинствата в градските райони
(средната стойност за ЕС е 84 %). Освен това
домакинствата с много нисък интензитет на
икономическа активност са два пъти повече в
селските райони, отколкото в градовете.
Европейската програма за подпомагане на найнуждаещите се лица продължава да бъде найважният инструмент за намаляване на крайната
бедност. През 2018 г. беше предоставена
подкрепа на над 530 000 души, сред които
близо 140 000 деца и все по-голям брой хора с
увреждания(61).

Енергийната бедност продължава да е
широко разпространен проблем в България,
в повечето райони и в различните
демографски групи. Макар че делът им
постоянно намалява от 2011 г. насам, през
2017 г. 36,5 % от домакинствата не бяха в
състояние да поддържат своите жилища
достатъчно отоплени, а 31,1 % имаха
просрочени задължения по сметки за
комунални услуги, което поставя България сред
държавите членки с най-високи равнища на
енергийна бедност в ЕС(64). Проблемът се
изостря от относително малкото покритие на
социалните помощи и ниската енергийна
ефективност. Политиките в областта на
енергийната бедност са съсредоточени главно
върху финансовата помощ или санирането и
модернизирането на жилищни сгради. Предвид
либерализирането на пазара на електроенергия
за битовите потребители правителството обяви,
че ще бъде въведен механизъм за защита на
уязвимите потребители на електроенергия(65).

Въпреки че заплатите се увеличават,
бедността сред работещите не намалява, а
социалната
закрила
за
работниците
продължава да бъде предизвикателство.
През 2018 г. делът на работещите бедни леко се
увеличи, достигайки 10,1 %, като това е
второто му най-високо равнище от 2006 г.
насам. В домакинствата със среден и нисък
интензитет на икономическа активност се
наблюдават значително по-високи равнища на
бедност сред работещите в сравнение със
средните стойности за ЕС. Особено тревожно е
положението на младите работници, 15,4 % от
които са засегнати от бедност сред работещите,
което бележи непрекъснато влошаване от
2013 г. насам (62). Противно на общата
тенденция в ЕС, от 2016 г. насам при
самостоятелно заетите лица в България се
наблюдава по-ниско равнище на бедност на
работещите(63), отколкото при наетите лица, но
те нямат достъп до обезщетения за
безработица, нито до застраховка за трудова
злополука и професионално увреждане.

Образователната степен и семейната среда
са основните определящи фактори за
рисковете от бедност. Много голяма част от
изложените на риск от бедност и работещите
бедни са хора с образование по-ниско от
начално,
начално
и
прогимназиално
образование. Децата на нискоквалифицираните
родители продължават да са в по-голям риск от
бедност
в
сравнение
с
децата
на
висококвалифицираните
родители,
като
разликата през 2018 г. беше 65,2 процентни
пункта, далеч над средното за ЕС равнище от
43,3 процентни пункта. Домакинствата с един
родител, с повече от едно дете и
домакинствата, в които само един от
родителите работи, също е по-вероятно да са
изложени на рискове от бедност. През 2018 г.
33,7 % от децата (на възраст 0—17 години)
бяха изложени на риск от бедност или
социално изключване.

(61) Повече от 200 общини осигуряваха ежедневно топъл
обяд за над 50-те хиляди бенефициери, наред със
задължителните придружаващи мерки за социално
приобщаване.
62
( ) През 2013 г. равнището на бедността на работещите
млади хора беше 6,5 %.
(63) През 2017 г. процентът работещите бедни сред
самостоятелно заетите лица в България беше 8,8 %,
много по-малък от средния за ЕС (22,2 %), но с голяма
променливост от година на година.

(64) Европейска комисия (2019). Доклад за държавата
членка на Обсерватория на ЕС на енергийната бедност
(EPOV)
—
България,
достъпен
на
адрес:
https://www.energypoverty.eu/observatorydocuments/bulgaria.
(65) В съответствие с Директива 2009/72, изменена с
Директива 2019/944 относно вътрешния пазар на
електроенергия.
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ефектът през 2017 г. беше по-малък, отколкото
през 2008 г.

При
децата
неравенството
на
възможностите продължава да е голямо.
Последните резултати от Програмата за
международно оценяване на учениците (PISA)
показват, че процентът на учениците на възраст
15 години с нисък социално-икономически
статус, които постигат слаби резултати по
четене, е с 44,9 процентни пункта по-голям,
отколкото при тези с висок социалноикономически статус. Прилагането на мерки за
справяне с тези предизвикателства би
допринесло за постигането на ЦУР 1
„Изкореняване
на
бедността“,
ЦУР 4
„Качествено
образование“
и
ЦУР 10
„Намаляване на неравенствата“.

Графика 4.3.3: Ефект на социалните трансфери
(различни от пенсии) за намаляване на
бедността (1)

Въпреки че намалява, процентът на
изложените на риск от бедност или социално
изключване възрастни хора остава голям.
Рискът от бедност или социално изключване
сред хората на възраст 65 и повече години
продължава да е голям, като през 2018 г. на
такъв риск бяха изложени 45,1 % от тях.
Въпреки индексацията на пенсиите през
последните години(66) от юли 2020 г.
минималната пенсия през 2020 г. ще бъде
250 BGN (125 EUR) на месец, т.е. все още с
31 % под прага на риска от изпадане в бедност
от 363 BGN (182 EUR), от което са засегнати
около 800 000 пенсионери. Освен това
системата за социални обезщетения все още
допринася сравнително малко за намаляване на
бедността: 25,4 % в България в сравнение с
33,2 % за ЕС (вж. графика 4.3.3). Това се дължи
и на ниското равнище на социалните
инвестиции като цяло(67). Най-голямото
намаление на процента на бедността бе
постигнато от функцията „Обезщетения за
болест и инвалидност“, но дори в този случай

(1) Измерено като намалението на процента на риска
от изпадане в бедност, дължащо се на социалните
трансфери.
Източник: Европейска комисия

Неравенството по отношение на доходите
започна да намалява, но продължава да бъде
голямо. През 2018 г. делът на доходите на найбогатите 20 % (S80/S20) от населението беше
почти осем пъти по-голям от дела на найбедните 20 %, като тази разлика е най-голямата
в ЕС, където средното съотношение е 5,17(68).
За този резултат допринасят все още ниските
равнища на минималния доход и на пенсиите за
старост. Капацитетът на данъчната система и
на системата за социална сигурност за
намаляване на неравенството по отношение на
доходите е един от най-слабите в ЕС: това се
измерва чрез съотношението S80/S20, като
данъците
намаляват
неравенството
по
отношение на доходите само с 4 % (13 % за
ЕС), а обезщетенията за социална сигурност с
28 % (35 % в ЕС) (вж. графика 4.3.3).

(66) Увеличението на пенсиите се извършва масово, с равен
процент за всички — през 2018 г. с 3,8 %, през 2019 г.
— с 5,7 %. Планираното за юли 2020 г. увеличение е с
6,7 %. От 1 юли 2019 г. минималната месечна пенсия
бе увеличена от 207,60 BGN (103,8 EUR) на
219,43 BGN (109,7 EUR). Социалната пенсия бе
увеличена от 125,58 BGN (62,79 EUR) на 132,74 BGN
(66,37 EUR).
(67) Според данните, предоставени на Европейската
система за интегрирана статистика на социалната
закрила (ESSPROS), разходите за социална закрила,
включително функциите „Навършена възраст/Старост“
„Болест/Здравна
грижа“,
„Семейство/Деца“,
„Безработица“ и „Жилищни нужди“ и „Социално
изключване“, са представлявали едва 17 % от БВП през
2017 г.

Цялостната адекватност и покритие(69) на
схемата за минимален доход продължават да
са слаби, а индексация не се предвижда (вж.
графика 4.3.4). В основата на българската
(68) Показателят S80/S20 спадна от 8,2 през 2017 г. на 7,66
през 2018 г.
(69) Рамка за сравнителен анализ на минималните доходи,
която се използва от Комитета за социална закрила. За
повече подробности вж. Предложението за съвместен
доклад за заетостта за 2020 г.
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система за подпомагане на лицата с минимални
доходи са месечната социална помощ и
помощите за отопление. Критериите за
допустимост и за двете помощи се основават на
официалния гарантиран минимален доход
(ГМД). След административното увеличение на
ГМД през 2018 г. от 65 BGN (33,32 EUR) на
75 BGN
(38,35 EUR)
не
са
правени
актуализации и не се предвиждат обективни
критерии за индексация. От януари 2020 г.(70)
за определянето на месечните помощи само за
хората с увреждания ще се използва линията на
бедността(71).
През
2019 г.
броят
на
регистрираните бенефициери на месечна
социална помощ продължи да намалява,
достигайки 26 000 души, според представените
от правителството данни (т.е. приблизително
2 % от групата на изложените на риск от
бедност). Този вид подкрепа е неефективна и
непривлекателна поради цялостния ѝ малък
размер, относително рестриктивните критерии
за допустимост и липсата на механизми за
плавно
преминаване
от
социалното
подпомагане към заетост, с подходящата
комбинация от активни политики по заетостта
и помощни услуги. Критериите за допустимост
на обезщетенията за минимален доход не
включват възможност да не се отчита
определена част от дохода, освен дохода от
еднодневни договори, което влияе на
включването в първичния трудов пазар. От
друга страна, с промените в критериите за
достъп(72) до помощта за отопление,
извършени през 2019 г., и с увеличението с
24,5 % на сумите, получателите на тази помощ
се увеличиха с 21 % в сравнение с 2018 г.

Графика 4.3.4: Адекватност на социалните помощи
през 2017 г.

Източник: Европейска комисия

Голямото текучество на персонала и
тежките условия на труд оказват влияние
върху качеството на социалните услуги.
Такова влияние оказват и относително ниските
заплати и ограничените възможности за
обучение. Неотдавнашното увеличение на
заплатите в сектора на образованието доведе до
допълнителен отлив на персонал от социалния
сектор. Считано от 2020 г. социалните
работници ще получат увеличение от 15 %.
При все това по-голямата част от тях все още
живеят със заплати, близки до минималната
работна заплата(73).
Реформата на социалните услуги се
извършва с бавни темпове, които се
забавиха още повече. Влизането в сила на
новия закон за социалните услуги, приет в
началото на 2019 г., беше отложено с шест
месеца в края на годината, което създава
допълнителна несигурност. Новите разпоредби
предвиждат мерки за справяне с хронично
недостатъчното финансиране чрез въвеждане
на правила за по-точно определяне на
стандартите за финансиране на социалните
услуги. Национална карта на социалните
услуги, която ще бъде изготвена съвместно с
общините, ще има за цел да се преодолеят
неравномерното териториално разпределение и
недостатъчното покритие и качество на
услугите. Предвижда се създаването на нова
агенция(74), която ще има контролни функции.

(70) През септември 2019 г. правителството прие нова
методика за определяне на линията на бедност за
страната, която до голяма степен се основава на
методиката на EU-SICL (статистически данни на ЕС за
доходите и условията на живот).
(71) Линия на бедност: 363 BGN (185,5 EUR), подлежаща
на годишна индексация.
(72) Общият размер на помощта за отопление е 93,18 BGN
(46 EUR) на месец, или 465,90 BGN (233 EUR) на
отоплителен сезон.

(73) Изчисления на Европейската комисия (2019).
(74) Агенцията за качеството на социалните услуги ще
лицензира доставчиците на социални услуги, ще
разработва нормативни стандарти за качество, ще
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Със специален проект по линия на ЕСФ ще
бъде
подпомогнато
създаването
на
методологичната рамка, актуализирането на
стандартите за качество и квалификацията на
персонала на агенцията. Отлагането на
влизането в сила на реформата обаче поражда
несигурност по отношение на ефекта от новите
разпоредби.

прекомерни жилищни разходи. Политиките за
социално
жилищно
настаняване
са
децентрализирани, липсва стратегическа рамка,
а помощите за жилищно настаняване
представляват незначителна част от общите
социални помощи. Няма конкретни мерки за
предотвратяване на бездомничеството, нито се
обръща специално внимание на социалната
реинтеграция
на
бездомните
хора,
с
изключение на центровете за временно
настаняване и приютите, чийто капацитет се
изчерпва през зимния сезон(76). Очаква се с
новия закон за социалните услуги да бъде
разгледан въпросът за бездомничеството с нова
услуга от 2021 г. нататък.

Ромите продължават да са изправени пред
сериозни предизвикателства. Процентът на
изложените на риск от бедност (86 %)
продължава да е много голям. 65 % от ромите
все още живеят в жилища без основни
санитарни условия, а само 13 % посочват, че са
в състояние да си позволят едноседмична
почивка(75). Делът на ромите, живеещи в
квартали, където всички или повечето от
техните съседи са от същия етнически
произход, е най-висок (83 %) сред държавите, в
които Агенцията на Европейския съюз за
основните права осъществява проучвания,
което се отразява пряко на училищната
сегрегация. Новите мерки имат за цел да се
подобри участието в образованието и да се
намали броят на преждевременно напускащите
училище деца (вж. раздел 4.3.3). Съществуват
няколко
проекта
за
насърчаване
на
приобщаването на ромите чрез интегрирани
мерки, които се подкрепят по линия на
Европейския социален фонд. През 2019 г.
Националният съвет по етническите и
интеграционните въпроси възобнови дейността
си, поемайки функции по координация и
мониторинг. Въпреки това неговата работна
програма и специфични дейности все още не са
изготвени.

За хората с увреждания все още е трудно да
водят независим живот. През 2018 г. делът на
изложените на риск от бедност или социално
изключване хора с увреждания беше 49,5 %, с
19,5 процентни пункта по-голям, отколкото при
хората без увреждания, и с 20,7 процентни
пункта над средното за ЕС. Новото
законодателство се стреми да подобри обхвата
и адекватността на помощта(77) в зависимост от
степента на увреждането и индивидуалните
нужди. Българските органи съобщават, че след
въвеждането на новата методология за
определяне и актуализиране на месечната
помощ(78), броят на получателите на помощта
се е увеличил с 30 %. Освен това през 2021 г.
ще бъде създадена нова държавна агенция,
която да координира политиката за хората с
увреждания въз основа на индивидуални
оценки и помощ. Удовлетворяването на
различните
потребности от помощ и
предоставянето на алтернативи и на достъпна
среда ще позволят на хората с увреждания да
участват в общността.

Делът на живеещите в лоши жилищни
условия е много голям, което възпрепятства
социалното приобщаване. През 2018 г. делът
на обитателите на жилища с изключително
лоши условия беше 10 пъти по-голям от
средния за ЕС, а 50 % от българите, изложени
на риск от бедност, живеят в домакинства с

Все още е в ход утвърждаването на новите
услуги и всеобхватната подкрепа за децата
вследствие
на
приключването
на
първоначалния
процес
на
деинституционализация. Бяха закрити всички

гарантира зачитането на правата на потребителите, ще
извършва последващ контрол и ще следи за качеството
на социалните услуги на общинско равнище,
предоставяни както от общините, така и от други
доставчици на услуги, и ще оценява тяхната
ефективност.
(75) Доклад относно изпълнението на националните
стратегии за интегриране на ромите.

(76) Доклад на Европейската мрежа за социална политика
относно бездомничеството: в страната има 13 центъра
за временно настаняване и 2 приюта с капацитет
съответно 617 и 70 места.
77
( ) Законът за хората с увреждания и Законът за личната
помощ, приети през декември 2018 г.
(78) В зависимост от степента на увреждането месечната
помощ варира от 7 % до 57 % от линията на бедността,
която бе определена на 348 BGN през 2019 г.
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специализирани институции за деца с
увреждания. През 2019 г. броят на децата в
специализирани институции намаля с 93 % в
сравнение с 2010 г. (от 7 587 на 495 деца). От
определените за закриване през 2009 г.
137 институции(79) останаха само 21. През този
период, основно чрез пилотни проекти по ЕСФ,
броят на социалните услуги за подпомагане на
децата и семействата в общността с
алтернативни възможности за консултации и
дневни грижи, включително услуги за приемна
грижа, се увеличи три пъти. В местните и
националните бюджети има възможност за подобро
обезпечаване
на
устойчивостта,
качеството и достъпността на услугите за
всички ползватели.

4.3.4. ЗДРАВНА ПОЛИТИКА

Средно 10 % от хората в България нямат
здравно
осигуряване
и
следователно
достъпът им до системата за обществено
здравеопазване е ограничен. Действителният
дял на неосигурените българи се изчислява на
14 % от населението (ОИСР/Европейска
обсерватория за здравни системи и политики,
2019).
Сред
ромите
и
дълготрайно
безработните процентът е много по-висок. Това
се дължи на задължението дългосрочно
безработните да внасят здравноосигурителните
си вноски, като използват собствени средства,
и на липсата на доверие в публичната система
(въздържане от плащане на застрахователни
премии)(82). Обикновено хората без здравно
осигуряване имат частичен безплатен достъп
до някои услуги, като например спешна помощ
или медицинско обслужване при бременност.
Те трябва сами да покриват всички останали
разходи. С мерките за подобряване на достъпа
до здравеопазване ще бъде отбелязан напредък
по ЦУР 3 „Добро здраве и благосъстояние“.

Увеличава се търсенето на услуги за
дългосрочни грижи и се разработват нови
инфраструктури и услуги. През 2016 г.
докладваният процент на неудовлетворени
нужди от полагане на домашни грижи бе найвисокият в ЕС — 65,1 %, а броят на лицата,
предоставящи услуги за дългосрочни грижи, е
далеч под средния за ЕС(80). Правителството
прие национална стратегия за дългосрочни
грижи и план за действие за периода 2018—
2021 г., чиято основна цел е да се разработят
услуги за дългосрочни грижи за хората с
увреждания и възрастните хора. Въпреки това
процесът на реформи на системата и
преобразуване и закриване на съществуващите
161 специализирани институции, в които се
полагат грижи за 11 000 възрастни, е в
началната си фаза и се планира да продължи до
2034 г.(81). Чрез европейските структурни
фондове се оказва подкрепа за реформите на
тези институции, създаването на карта на
инфраструктурата и разработването на нови
услуги, като например предлагана в общността
подкрепа в дневни центрове и интегрирани
мобилни услуги за здравно и социално
подпомагане в домашната среда.

Преките плащания от пациентите в
България са най-големите в ЕС. Те покриват
46,6 % от текущите разходи за здравеопазване в
сравнение със средното за ЕС равнище от
15,8 %. Публичните разходи са много малки,
като покриват само 52,1 % от общите разходи
за здравеопазване, с което страната се нарежда
на предпоследни място в ЕС и доста под
средното за ЕС равнище от 79,3 %. В България
70 % от преките плащания са за лекарства и
медицински изделия (средното за ЕС равнище е
35 %). Пациентите трябва да доплащат за
много услуги в системата на общественото
здравеопазване, а за много от тях здравното
осигуряване не е защита от допълнителна
финансова тежест, дължаща се на здравословни
проблеми. Освен това общопрактикуващите
лекари разполагат с месечни квоти за талоните
за специалисти, които могат да издадат. Някои
пациенти, които не желаят или не могат да
чакат до следващия месец, отиват директно при
специалистите и плащат за прегледите.

(79) Национална
стратегия
„Визия
за
деинституционализация на децата в Република
България до 2025 г.“.
(80) ОИСР (2019). Ensuring an adequate LTC workforce
(Осигуряване на подходяща работна ръка в сферата на
дългосрочните социални грижи).
(81) За закриване са подготвени само пет дома за
пълнолетни лица с психични разстройства и пет дома
за пълнолетни лица с умствена изостаналост.

За най-бедните е особено трудно да си
позволят
необходимото
им
здравно
(82) Състояние на здравеопазването в ЕС. България: здравен
профил на страната.
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обслужване. Въпреки общото подобрение —
процентът на българите, съобщаващи за
неудовлетворени медицински потребности през
2018 г., е малко по-малък от средния за ЕС —
разликата в достъпа до здравно обслужване за
най-бедните
и
най-богатите
български
граждани е почти два пъти по-висока от тази на
всички държави членки, взети заедно, т.е.
4,8 процентни пункта спрямо 2,6 процентни
пункта за ЕС. В домакинствата с доход под
60 % от медианния приравнен доход, за 96 % от
хората
получаването
на
медицинско
обслужване е много или умерено скъпо на фона
на много по-ниското средно за ЕС равнище от
52 %.

населението спрямо 5,0 за ЕС) и се увеличава
от 2005 г. насам, противно на общата за
Европейския съюз тенденция. Това се дължи на
голямото разрастване на частния сектор, където
броят на болниците се увеличи шесткратно, а
легловият капацитет — 36 пъти между 2000 и
2016 г. Същевременно намаля броят на
публичните
болници.
Едва
отскоро
правителството
започна
да
лицензира
болниците чрез Националната здравна карта,
независимо
от
тяхната
структура
на
собствеността (публична или частна). За да се
противодейства на разрастването на болничния
сектор, Националната здравноосигурителна
каса, която използва Националната здравна
карта, може също така да сключва селективно
договори с болниците.

В България има повече специализирани
лекари, отколкото в много други държави
членки, докато по брой на медицинските
сестри страната е на предпоследно място.
Съотношението
на
общопрактикуващите
лекари спрямо всички лекари е 15,5 %
(средното за ЕС равнище е 27,3 %). Това
отслабва ролята на първичната медицинска
помощ в системата на здравеопазването. Броят
на медицинските сестри на 1 000 жители в
България е 4,4 (средната за ЕС стойност е 8,5).
Професията
продължава
да
бъде
непривлекателна поради ниските заплати,
липсата на признание на важността на
професията и голямото работно натоварване.
Разпределението на здравните работници е
неравномерно в страната, като най-голям дял
лекари на глава от населението има в районите
с медицински университети. Системата среща
трудности при насърчаването на медицинския
персонал да се установява на други места.

Ефективността
на
системата
за
здравеопазване в България продължава да е
ниска в сравнение с другите държави
членки. През 2016 г. предотвратимата(83) и
лечимата(84) смъртност бяха на много повисоки равнища от средните за ЕС. И двата
вида смъртност бяха главно в резултат от
незаразни заболявания: рак на белия дроб,
инсулт, исхемична болест на сърцето и
хипертония. Това се дължи отчасти на
тютюнопушенето (най-високото равнище в
ЕС), в комбинация с голяма употреба на
алкохол и нарастване на равнищата на
затлъстяване сред момчетата в юношеска
възраст и децата. Неправилната употреба на
антибиотици (например предписването им за
лечение на вирусни заболявания) и големият
брой резистентни на антимикробни средства
инфекции свидетелстват за проблем с
антимикробната резистентност в България,
поради който се увеличават заболеваемостта и
смъртността. Според оценките на ОИСР на
този проблем може да бъде намерено нескъпо
решение с добри резултати(85). Процентът на

В центъра на българската система за
здравеопазване
продължават
да
са
болниците.
Въпреки
че
средната
продължителност на болничния престой е под
средната за ЕС (5,3 дни в сравнение със средно
7,9 дни за ЕС), броят на болничните
изписвания на 100 000 души е почти два пъти
по-голям от средния за ЕС (вж. графика 4.3.5).
Това предполага, че много пациенти биват
приемани в болниците само за извършването на
изследвания и прегледи, които в България, за
разлика от много други държави членки, не
могат да бъдат направени в извънболнични
условия. Като цяло броят на болничните легла
в България е голям (7,5 на 1 000 души от

(83) Предотвратимата смъртност се определя като
смъртните случаи, които могат да бъдат избегнати
главно
чрез
интервенции
на
общественото
здравеопазване
и
интервенции
за
първична
профилактика.
(84) Смъртността,
предотвратима
чрез
добро
здравеопазване, се определя като смъртните случаи,
които могат да бъдат избегнати главно чрез здравни
грижи, включително чрез скрининг и лечение.
(85) ОИСР и ECDC, 2019. Антимикробната резистентност:
справяне
с
бремето
в
Европейския
съюз.
Информационна бележка за държавите от ЕС/ЕИП.
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обявените случаи на туберкулоза в България
намалява, но все още е почти два пъти поголям от средния за ЕС. В периода 2016—
2017 г. процентът на обявените случаи на
морбили нарасна главоломно от 0,1 на 1
милион жители до 23,2. Освен това равнищата
на имунизация сред децата са под средното за
ЕС равнище — по-специално срещу хепатит B
(85 % в България спрямо 93 % в ЕС) — и
равнището от 95 %, което според Световната
здравна организация гарантира колективния
имунитет.

решение
относно
предложените мерки.

Графика 4.3.5: Прибягване до извънболнична и болнична
помощ, 2017 г.

Източник: Европейска комисия, Статистически данни на
ОИСР за здравеопазването, 2018 г. (данните се отнасят
за 2017 г. или друга, най-скорошна година; няма данни
за Обединеното кралство)

Съществуват планове за реформи в
системата на здравеопазването. През януари
2020 г. влезе в сила нов рамков договор,
подписан
от
Министерството
на
здравеопазването,
НЗОК
и
Българския
лекарски съюз, чийто срок на действие е три
години и е предназначен да регулира
предоставянето на здравни грижи. В миналото
договорите бяха подписвани за срок от една
година и влизаха в сила от 1 април.
Правителството предложи да се въведе
конкуренция
в
сектора
на
здравното
застраховане, като се даде възможност на
частните дружества да играят ролята на
купувачи на услуги. В системата ще продължи
да има публичен здравноосигурителен субект,
чиято дейност ще се основава на дейността на
сегашната Национална здравноосигурителна
каса. Обществените консултации започнаха
през лятото на 2019 г. и се очаква да доведат до
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4.4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ
4.4.1. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Графика 4.4.1: Промени в разходите за труд на единица
продукция

Общите разходи за труд за единица
продукция нарастват. Разходите за труд за
единица продукция за цялата икономика се
увеличаваха в продължение на повече от 10
години и тази тенденция продължи и през
2018 г. и първата половина на 2019 г.
Сравнително ниските първоначални нива,
структурните промени и процесът на
номинално и реално сближаване са сред
факторите, обуславящи това дългосрочно
развитие. Цикличните фактори също изиграха
роля, подхранвайки бързото нарастване на
разходите за труд за единица продукция през
годините на бурен растеж преди кризата от
2009 г. и ограничавайки темпото на нарастване
на разходите за труд за единица продукция
през следващите години. Неокончателните
данни показват, че разходите за труд за
единица продукция реагират със забавяне на
промяната на разликата между фактическия и
потенциалния БВП.

Източник: Европейска комисия

Външни
фактори,
като
например
колебанията на номиналните валутни
курсове, също повлияха на външната
конкурентоспособност на България. Като се
има предвид, че левът е фиксиран към еврото,
динамиката на номиналния ефективен валутен
курс (НЕВК) се определя от цената на еврото
спрямо валутите на основните търговски
партньори. Високият дял на износа и вноса
извън еврозоната, съответно 51 % и 55 % през
2018 г., предполага, че той може да има
значително въздействие върху външната
конкурентоспособност. През 2013—2018 г.
увеличаването на НЕВК повлия отрицателно на
ценовата
конкурентоспособност,
като
допринесе с четири процентни пункта за
повишаването на реалния ефективен валутен
курс (РЕВК) през 2018 г. (вж. графика 4.4.2).
Обезценяването на турската лира с 38,5 %
спрямо еврото оказа силно влияние на
номиналния валутен курс на лева и през 2018 г.
той се повиши. Турция е най-важният
търговски партньор на България извън ЕС —
сделките с нея заемат съответно 8 % от общия
износ и 6 % от общия внос.

Производственият сектор и секторът на
търгуемите услуги запазват конкурентното
си положение. От 2018 г. насам както
производственият сектор, така и секторът на
услугите
(включително
търговията,
транспортът,
хотелиерството
и
ресторантьорството) успяха да задържат
развитието на своите разходи за труд в
съответствие с производителността (вж.
графика 4.4.1). Задържането на разходите за
труд за единица продукция в двата сектора
беше постигнато по различни пътища. Докато
по-бързото повишаване на производителността
в производствения сектор спомогна за
увеличаването на заплатите, в сектора на
търгуемите услуги задържането на заплатите
спомогна за поддържането на постоянни
равнища на разходите за труд за единица
продукция. В строителния сектор разходите за
труд за единица продукция се характеризират с
твърда тенденция към покачване, обусловена
от високия растеж на възнаграждението на
наето лице, както и от стагнацията в
повишаването на производителността.
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Графика 4.4.3: Интензитет на износа на продукти на
научноизследователската и развойната
дейност (НИРД)

Графика 4.4.2: Темп на изменение на РЕВК, разбивка

Източник: Европейска комисия

Източник: ОИСР

Няколко стилизирани факти водят до
заключението, че за момента външната
конкурентоспособност се запазва. От 2000 г.
насам пазарният дял на износа се увеличи
повече от два пъти, въпреки че през годините
печалбите бяха неравномерни. Номиналният
износ нараства постоянно от 2010 г. насам.
Повишаването
на
производителността,
увеличаването на производствения капацитет и
подобряването на сложността на продуктите
показват, че факторите за неценовата
конкурентоспособност
са
компенсирали
увеличението на цените и разходите (вж.
графика 4.4.3). Освен това делът на труда в
производствения сектор(86) се запази почти
непроменен през годините, което предполага,
че ръстът на заплатите е съобразяван или с
производителността, или с увеличенията на
цените.

Развитието
на
общата
конкурентоспособност в производствения
сектор прикрива различни тенденции в
различните
производствени
отрасли.
Независимо от общото положително развитие в
сектора на търговията, динамиката на
конкурентоспособността е неравномерна в
различните отрасли. Делът на труда показа
различна динамика в различните сектори,
дължаща се предимно на фундаментални
фактори
като
развитието
на
производителността и на цените. Отрасли,
които успяха да повишат производителността
или бяха в състояние да начисляват по-високи
цени (например поради подобрения в
качеството и/или по-слаба конкуренция по
отношение на цените) също успяха да овладеят
развитието на дела на труда, докато в
останалата част от производствените отрасли
той се увеличи (вж. графика 4.4.4). Това
предполага, че по-динамичните отрасли са
били в състояние да посрещнат повишението
на разходите, докато други отрасли са понесли
загуби на разходна конкурентоспособност.

(86) Измерена като дял от брутната добавена стойност в
производствения сектор, която се начислява върху
труда като производствен фактор.

Освен разходите за труд за единица
продукция, има и други фактори, които са от
значение за оценката на конкурентната
позиция на икономиката. Постепенното
усъвършенстване на износа се основава на
голямата и нарастваща отвореност на
търговията и на интеграцията на местните
производители в глобалните вериги за
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създаване на стойност. Увеличаването на
общата факторна производителност през
последните години също предполага, че
внедряването на нови технологии е важен
фактор
за
повишаване
на
конкурентоспособността. Изграждането на нов
производствен капацитет също улеснява
трансфера на модерни технологии, използвани
за новите машини и оборудване. В това
отношение нарастващият дял на вносните
машини в общия износ от 2015 г. насам също е
положителен
знак
за
бъдещата
конкурентоспособност на икономиката.

4.4.2. ИНВЕСТИЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Инвестиционна дейност

Въпреки че през 2018 г. инвестициите се
увеличиха, те остават доста под средното за
ЕС равнище. Съотношението на инвестициите
към БВП е 18,6 % и остава по-ниско от това на
повечето от регионалните партньори и под
средното
за
ЕС
равнище
от
21 %.
Производственият сектор привлича найголемия дял от инвестициите, въпреки че през
2018 г. бе отбелязан лек спад. Наблюдаваното
увеличение на общите инвестиции се дължи на
увеличението на всички видове активи (вж.
графика 4.4.5), като най-голям е делът на
инвестициите в сгради и други постройки.
Положителната тенденция на инвестициите в
интелектуалната собственост продължи, но
равнището ѝ остава ниско. Бруто образуването
на основен капитал в оборудване в областта на
информационните
и
комуникационните
технологии остана относително слабо, което е
отражение на все още слабото навлизане на
цифровите технологии както в частния, така и в
публичния сектор. Европейските структурни и
инвестиционни фондове продължават да са от
основно значение за инвестиционната дейност.

Графика 4.4.4: Нарастване на дела на труда и на
номиналната производителност в
производствените отрасли (1)

Графика 4.4.5:

Инвестиции по видове активи

Източник: (1) Размерът на балончетата представлява
делът на производствените отрасли в общата брутна
добавена стойност на производствения сектор.
Отраслите с най-голям дял: 1) хранителни продукти; 2)
метални изделия; 3) облекло; 4) машини и оборудване;
5) неблагородни метали
(2) Базова година: Средна стойност на равнищата за
периода 2000—2002 г.
Източник: Европейска комисия

Подобренията на бизнес средата биха могли
да увеличат темповете на технологичния
напредък. Малкият брой на регистрираните
патенти и лицензи възпрепятства по-бързото
сближаване в областта на технологиите.
Качеството и покритието на съществуващата
инфраструктура, включително и цялостната
бизнес среда, се нуждаят от допълнително
подобрение, за да се стимулира подинамичното
повишаване
на
конкурентоспособността, включително чрез
приток на преки чуждестранни инвестиции.

Източник: Европейска комисия

Въпреки
значителните
нужди
от
инвестиции, инвестициите продължават да
бъдат скромни. Проучването на инвестициите
на Европейската инвестиционна банка през
2019 г. (ЕИБ, 2019) показва, че българските
предприятия инвестират по-малко от средното
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за ЕС (67 % при средно за ЕС равнище 86 %) и
че
липсват
амбициозни инвестиционни
планове. Повечето от дружествата, които
планират да изразходват повече средства, са в
секторите
на
производството
и
инфраструктурата. В същото време много
дружества отчитат пропуски в инвестициите, а
делът
на
дружествата,
работещи
над
капацитета си (54 %), се увеличи в повечето
отрасли. По-голямата част от дружествата
посочват,
че
основните
пречки
пред
инвестициите са липсата на квалифициран
персонал, икономическата и регулаторната
несигурност и разходите за енергия.

категории. Изпълнението на плана за действие
за премахване на пречките пред инвестициите
все още не е довело до видими резултати.
Страната все още губи позиции в ключови
области като „започване на бизнес“ или
„достъп до електричество“. Защитата на
правата на интелектуална собственост е слаба и
получаването на разрешителни за строеж е
скъпо и сложно. Недостигът на работна ръка и
умения и институционалните недостатъци
продължават да бъдат сред основните пречки
пред инвестициите и да оказват отрицателно
въздействие върху перспективите за растеж на
предприятията (вж. раздели 4.3 и 4.4.4).

Необходими са повече инвестиции и за
повишаване на ниското качество на
инфраструктурата. Това се отнася както за
енергийната, така и за водната инфраструктура,
както и за слабите транспортни връзки, особено
в северната част на страната. Добре развитите
транспортни и енергийни мрежи ще помогнат
на предприятията да се свържат с глобалните
пазари и доставчици и да повишат
производителността си. Държавите с добре
развита инфраструктура са също така попривлекателни за преките чуждестранни
инвестиции, които могат да подкрепят
преминаването
на
икономиката
към
производството на стоки с по-висока добавена
стойност. Необходими са и подобрения в
инфраструктурата, за да се постигне напредък
по ЦУР 9 „Промишленост, иновации и
инфраструктура“. Тази цел изисква наличието
на
надеждна,
стабилна
и
устойчива
инфраструктура, включително регионална и
трансгранична
инфраструктура,
с
цел
подпомагане на икономическото развитие и
благосъстоянието на хората.

Малките и средните предприятия (МСП) все
още са изправени пред много трудности.
Резултатите на България са по-ниски от
средните за ЕС при прилагането на
законодателния акт за малкия бизнес („Small
Business Act“)(87). В повечето категории
страната изостава, по-специално в областите
„предприемачество“ и „умения и иновации“,
където нейните резултати са едни от найслабите в ЕС. Освен това мерките в подкрепа
на политиките за МСП имаха само ограничен
ефект. Положителен резултат е фактът, че
според проучването относно достъпа на
предприятията до финансиране (SAFE) от
2019 г. (ЕЦБ, 2019) едва 6 % от МСП
категоризират финансирането като свой найголям проблем. Този дял е намалял наполовина
в сравнение с равнищата от 2009—2013 г. Найпопулярните източници на финансиране все
още са кредитните линии, лизингът и
банковите заеми.
България активно използва подкрепата на
ЕС за по-нататъшно подобряване на
финансирането.
Що
се
отнася
до
задействането на инвестициите по линия на
Европейския
фонд
за
стратегически
инвестиции (ЕФСИ), свързани с БВП, България
е сред държавите членки с най-добри
резултати. Общото финансиране по линия на
ЕФСИ възлиза на 472 милиона евро и се очаква
да генерира допълнителни инвестиции в размер
на 2,4 милиарда евро. България е също така
един от най-големите бенефициери на

Бизнес среда

Бизнес средата продължава да бъде слаба.
Поради бавния темп на подобрението и липсата
на съществени реформи България мина от 50 -о
през 2017 г. на 61-во място в класацията по
отношение на регулаторната среда за развиване
на стопанска дейност „Ease of Doing Business“
(Световна банка, 2019). С няколко изключения,
като например в областите „трансгранична
търговия“ и „защита на правата на
миноритарните акционери“, в България има
значително поле за подобрения във всички

(87) Законодателният акт за малкия бизнес („Small
Business Act“) е всеобхватна рамка за политиката на ЕС
в областта намалките и средните предприятия.
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консултантските услуги на Европейската
инвестиционна банка. Освен това механизмът
за гарантиране на заеми по COSME е един от
най-често използваните централно управлявани
банкови инструменти по Плана за инвестиции
за Европа с повече от 5 000 сделки към крайни
получатели и с поети задължения за 460
милиона евро. И накрая, през 2019 г. бе даден
ход на нов инструмент на стойност 60 милиона
евро в сътрудничество с Европейския
инвестиционен
фонд
—
капиталовия
инструмент
InvestBG,
ориентиран
към
финансиране със собствен капитал на бързо
развиващи се и иновативни МСП.

част от ЕС (вж. графика 4.4.6). Този по-висок
ръст на производителността на труда, съчетан с
донякъде
по-ниския
растеж
на
възнагражденията на наетите лица, допринесе
за задържането на растежа на разходите за труд
за единица продукция (близо до минималната
му стойност през последните десет години).
Производителността на труда на големите
дружества беше два пъти по-висока от тази на
микропредприятията, като разликата между тях
продължава да нараства. Това може да се
обясни със сравнително малките ресурси на
микропредприятията
за
инвестиции
в
технологични модернизации, развитие и
иновации, умения и маркетинг.

Инвестициите в рисков капитал получиха
допълнителен тласък, но остават под
средните за ЕС стойности(88). През 2019 г.
бяха въведени нови инструменти за капиталови
и
квазикапиталови
инвестиции.
„Фонд
мениджър на финансови инструменти в
България“ подбра финансови посредници за
ранно финансиране, рисков капитал и фондове
тип „мецанин“ в размер на 110,7 милиона евро.
През 2019 г. беше стартирана и процедура за
възлагане на обществена поръчка за Фонд за
трансфер на технологии с бюджет от
30 милиона евро. Привличането на големи
частни и институционални инвеститори
продължава да бъде предизвикателство,
отчасти поради все още ниските равнища на
инициативите за повишаване на доверието на
инвеститорите в институциите и поради малкия
размер на пазара. В столицата започна да се
оформя жизнена екосистема от стартиращи
предприятия, която ще се възползва от
подобрена законодателна рамка, нейното
последователно
прилагане
и
укрепен
институционален капацитет.

Общата факторна производителност се
увеличи. Докато през първите години след
кризата ръстът на производителността на труда
се дължеше предимно на натрупването на
капитал, през последните години общата
факторна производителност също се повиши и
надхвърли средната за ЕС стойност (вж.
графика 4.4.6). Това може да се дължи на
продуктивни инвестиции през предходните
години. Разликата обаче остава голяма и е
необходим
по-бърз
растеж
на
производителността, за да се постигне
значителен догонващ ефект.
Графика 4.4.6: Промени в общата факторна
производителност и в производителността
на труда

Производителност

Растежът на производителността на труда в
България се ускори, но равнището му все
още е най-ниското в ЕС. През 2018 г.
производителността на труда на отработен час
се увеличи с повече от 3 % и достигна 47 % от
средната стойност за ЕС. Увеличението на
ръста на производителността на труда през
2018 г. обхвана много сектори и спомогна за
лекото намаляване на разликата с останалата

Източник: Европейска комисия

(88) Сравнителен доклад за иновациите в ЕС, 2019.
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Несъответствията
между
уменията
и
изискванията на пазара на труда намаляват, но
все още са големи в сравнение с останалата
част от ЕС (вж. раздел 4.3.1). Начинът, по
който несъответствията между търсените и
предлаганите умения засягат дружествата,
включва допълнителни разходи за обучение на
работниците и служителите, загуба на
конкурентоспособност
и
иновационен
капацитет и по-бавно набиране на персонал(89).

Слабостите във факторите, стимулиращи
растежа на производителността, се запазват.
Бизнес средата не подкрепя напълно
инвестициите и институционалното качество е
предизвикателство
(вж.
раздел 4.4.4).
Наличността и качеството на физическата
инфраструктура
продължават
да
са
неподходящи. Дейностите на предприятията в
областта на НИРД и, в по-общ план,
инвестициите в нематериални активи се
увеличиха през последните 10 години, но са
ниски като дял от БВП. Внедряването на
цифрови технологии напредва бавно както в
публичния, така и в частния сектор.

(89) http://europa.eu/!dM96Ft.
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Каре 4.4.1: Инвестиционни предизвикателства и реформи в България
Раздел 1. Макроикономическа перспектива

Общите инвестиции остават относително ниски — 18,6 % (в сравнение със средното равнище за
ЕС от 21 %), въпреки че в редица области нуждите от инвестиции продължават да са големи. В
следкризисния период частните инвестиции са нестабилни и на ниски равнища. Публичните
инвестиции рязко се увеличиха през 2018 г. и се очаква през 2019 г. да продължат да нарастват с
постепенното изпълнение на проектите, финансирани както от ЕС, така и от национални източници.
Раздел 2. Оценка на пречките пред инвестициите и текущите реформи

Реформата на публичната администрация и въвеждането на електронно управление не напредват по
предвидения начин (вж. раздел 4.4.5). Недостигът на работна ръка продължава да бъде сред основните
пречки пред инвестициите (вж. раздел 4.3). Продължава реформата на рамката за несъстоятелност. Работата
по изпълнението на Пътната карта относно рамката за несъстоятелност вече е в ход, но правилното
изпълнение ще бъде от ключово значение (вж. раздел 4.2.4). Ефективността на съдебната система се подобри,
но все още има предизвикателства. Сред тях са ефективността на наказателните разследвания, ефикасността
и достъпността на съдебната система чрез инструменти за електронно правосъдие и ниското обществено
доверие в институциите за борба с корупцията (вж. раздел 4.4.5).
Необслужваните кредити и дългът на частния сектор продължиха да намаляват, но остават
големи (вж. раздел 4.2.3). Рисковият капитал и другите форми на небанково финансиране все още са
ограничени, въпреки че са налице подобрения, като например нови капиталови и квазикапиталови
инструменти на пазара (вж. раздел 4.4.2). България активно използва всички възможности,
предоставени с финансирането от ЕС, за да подобри условията за финансиране на дружествата.
ЕС подкрепя инвестициите в България и чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции
(ЕФСИ). До октомври 2019 г. общото финансиране по линия на ЕФСИ възлизаше на 546 милиона евро,
предназначени да привлекат допълнителни инвестиции в размер на 2,7 милиона евро(1). До края на 2020 г.
ЕФСИ и други финансови инструменти на ЕС ще бъдат включени в новата програма InvestEU, която
насърчава по-съгласуван подход към финансирането на целите на политиката на ЕС и увеличава избора на
варианти за прилагане на политиката и на партньорите по изпълнението с цел преодоляване на
специфичната за всяка държава неефективност на пазара и недостига на инвестиции. Освен това по линия
на InvestEU държавите членки могат да създадат национално подразделение, като заделят до 5 % от
своите структурни фондове за укрепване на допълнителни гаранционни инструменти в подкрепа на
финансирането на инвестиции с по-висока степен на адаптиране към местните условия. InvestEU ще бъде
движен от политиката и ще се съсредоточи върху четири основни области, всички от които са от значение
за България: устойчива инфраструктура, научни изследвания, иновации и цифровизация, малки
предприятия и социални инвестиции и умения. България има две национални насърчителни институции,
които са заявили интерес да се превърнат в партньори по изпълнението по линия на InvestEU.
(1)https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europejuncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-bulgaria_bg
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района на столицата и мултинационалните
компании.

Научни изследвания и иновации

В
българската
система
за
научни
изследвания и иновации се наблюдават
редица структурни недостатъци. Сред тях са,
по-конкретно, ниските равнища на публични и
частни инвестиции в научни изследвания и
иновации, разпокъсаността на публичната
научна база, липсата и застаряването на
квалифицираните човешки ресурси, слабите
връзки между науката и бизнеса и
неефективното управление. Всички тези
недостатъци са пречка пред потенциалния
принос на научните изследвания и иновациите
за производителността и икономическия
растеж, поради което в средносрочен план те
силно ще ограничат капацитета за сближаване
във възходяща посока. Преодоляването на тези
затруднения би помогнало на България да
постигне напредък в постигането на ЦУР 9
„Промишленост, иновации и инфраструктура“.
Понастоящем България е сред страните с найлоши резултати (иноватор със „скромни
резултати“) в Сравнителния доклад за
иновациите в ЕС(90), като общото равнище все
още е под 50 % от средното за ЕС.

България обяви намерението си за
постепенно увеличаване на публичните
разходи за НИРД. До 2025 г. те трябва да
достигнат 1 % от БВП. Органите обявиха и
двойно
увеличение
на
бюджета
за
научноизследователски програми в подкрепа
на стратегията за развитие на научните
изследвания в периода 2017—2030 г. Освен
това правителството одобри 11 национални
научни програми за периода 2018—2022 г. с
бюджет от над 30 милиона евро. От друга
страна, Съветът за интелигентен растеж,
създаден през 2015 г., за да осигурява
независимо,
надеждно
и
координирано
управление на националното и европейското
финансиране, не се използва пълноценно.
Голямата разпокъсаност на системата за
научни изследвания и висше образование е
основна пречка пред подобряването на
нейното функциониране. Малкият бюджет за
научни изследвания в публичния сектор се
разпределя между голям брой университети и
научноизследователски институти(91). Това
положение изостря последиците от много
ниските публични разходи за НИРД —
качеството на българската научна база
(измерена с дела на най-често цитираните
научни публикации във всички национални
публикации) е най-ниско сред всички държави
от ЕС(92). В България е въведена актуализация
на процедурата за оценка на резултатите от
научноизследователската дейност(93), но не е
извършена
структурната
реформа
на
научноизследователската среда, която беше от
съществено значение за преодоляване на
нейната разпокъсаност и за подобряване на
резултатите. Беше предложено да се създаде
агенция за иновации и приложни изследвания,

Разходите за научноизследователска и
развойна дейност остават на много ниско
равнище както в публичния, така и в
частния сектор. Интензитетът на НИРД е
много нисък: 0,75 % от БВП през 2018 г., много
под националната цел от 1,5 % (вж. графика
4.4.7). Повод за особено безпокойство е
изключително
ниският
интензитет
на
публичната научноизследователска и развойна
дейност (0,21 % от БВП през 2018 г.), като се
има предвид и тенденцията му към намаляване
от 2000 г. насам. Това възпрепятства
необходимото изграждане на капацитет, тъй
като научноизследователската инфраструктура
е остаряла и ниските заплати играят ролята на
възпиращи фактори за привличането и
задържането на млади таланти. Интензитетът
на НИРД на предприятията (0,54 % от БВП
през 2018 г.) също следва низходяща
тенденция. Инвестициите в научни изследвания
остават разпокъсани и са концентрирани в

(91) 51 университета (държавно и частно финансирани),
42 института на Българската академия на науките
(БАН), 17 института на Селскостопанската академия
(СА).
92
( ) През 2016 г. бяха често цитирани 3,1 % от българските
публикации в сравнение със средното за ЕС равнище
от 10,3 %.
93
( ) Заключения на експертния панел „Специфична
подкрепа за България“ по механизма за подкрепа в
областта на политиките по линия на програмата
„Хоризонт 2020“: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/policysupport-facility/specific-support-bulgaria.

(90) Европейска комисия, Сравнителен доклад за
иновациите
2019 г.,
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/factsfigures/scoreboards_bg.
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за да се гарантират по-стабилно управление и
ангажираност с политиките в областта на
научните изследвания и иновациите, което
може да доведе до положително развитие.

Цифровизация

Резултатите на България по индекса на
Европейската комисия за навлизането на
цифровите технологии в икономиката и
обществото (2019 г.) са много слаби. В
категорията „човешки капитал“ резултатите на
България са доста под средната стойност, като
общото ниво на уменията в областта на
цифровите технологии сред населението е сред
най-ниските в ЕС (вж. раздел 4.3.3). Освен това
българските предприятия се затрудняват да се
възползват пълноценно от възможностите,
предлагани от новите цифрови технологии —
едва 6 % от МСП продават онлайн (средната
стойност за ЕС е 17 %), 3 % от МСП продават
зад граница и едва 2 % от техния оборот идва
от търговията онлайн. България се справя
сравнително добре в измерението „свързаност“,
особено
по
отношение
на
широкоразпространения
достъп
до
свръхвисокоскоростни
и
мобилни
широколентови мрежи.

Графика 4.4.7: Вътрешни разходи за НИРД по сектори на
изпълнение

Източник: Европейска комисия

Органите предприеха някои стъпки, за да
дадат тласък на цифровата трансформация
на страната. България разполага с национална
програма „Цифрова България 2025“(95) за
решаване на национални проблеми в областта
на ИКТ в секторите на икономическата и
социалната дейност. В процес на подготовка е
още един документ за политиките на високо
равнище, който да покрие всички аспекти на
цифровата трансформация на България, в това
число и цифровата трансформация на
икономиката.
Българската
изпълнителна
агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия ще управлява проект в рамките на
политиката на сближаване за създаването на
ваучерна схема в полза на 450 МСП, които
желаят да придобият цифрова инфраструктура.
България също така има Национален център за
суперкомпютърни приложения, чиито дейности
могат да бъдат разширени, за да са в полза и на
МСП. И накрая, стратегията за 5G мрежи(96)
скоро ще бъде включена в националния план за
широколентовия достъп. България ще има

Връзките между академичните среди и
предприятията все още не са достатъчно
развити, за да способстват за трансфера на
знания и технологии. Това се изразява и в
ниския дял на публично-частните съвместни
научни публикации. Няколко инициативи,
които са от значение за насърчаване на
иновациите, трансфера на знания и връзките
между науката и бизнеса, напредват бавно,
подкрепяни от европейските структурни и
инвестиционни фондове. Бъдещите регионални
иновационни центрове, както и центровете за
компетентност и центровете за високи
постижения ще служат като връзка между
науката и бизнеса и местните/националните
органи(94). Участието на български учени и
иновационни предприемачи в европейските
програми, както и взаимодействието между
националните и оперативните програми и
други програми на Комисията, като например
„Хоризонт 2020“, са ограничени.
(94) 14 центъра за високи постижения и центъра за
компетентност, финансирани от ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г.

(95) https://www.mtitc.government.bg/bg/category/85.
(96) 5G е мобилната мрежа от 5-то поколение, която ще
осигури мулти-гигабитови върхови стойности, свръх
ниска латентност, огромен капацитет и по-голяма
хомогенност на предоставяните на потребителите
възможности.
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полза от това да се гарантира, че целият
хармонизиран
на
равнището
на
ЕС
радиочестотен
спектър,
включително
„пионерните“ радиочестотни ленти за 5G, ще
се предоставя своевременно на всички
съответни участници на пазара, за да се
постигнат целите за гигабитова свързаност.

Западните Балкани и използването на
потенциала на Черно море и река Дунав ще
позволят на България да се възползва от
възможността да бъде транзитна страна за
бъдещия коридор за товарен железопътен
превоз „Алпи — Западни Балкани“. Приоритет
продължава да бъде развитието на коридорите
на трансевропейската транспортна мрежа
„Ориент — Източно Средиземноморие“ и
„Рейнско — Дунавски“ и връзките със страните
от Западните Балкани.

Транспорт

България е сред държавите членки, в които
качеството
на
транспортната
инфраструктура се възприема като найниско. Въпреки че ЕС вече цяло десетилетие
инвестира в железопътната инфраструктура,
нейната
модернизация
е
бавна,
а
удовлетвореността
от
железопътната
инфраструктура продължава да е слаба.
Хомогенността
на
железопътната
инфраструктура, вътрешната железопътна
мрежа, която свързва стратегически точки, и
мултимодалните мрежи на платформите все
още не са достатъчно развити. Българският дял
от трансевропейската основна транспортна
мрежа е завършен за вътрешните водни
пътища. В автомобилния и железопътния
транспорт страната все още изостава(97). Това
води до намаляване на интензивността на
трафика както за товарния, така и за
пътническия железопътен транспорт (Световен
икономически форум, 2019). Споразумението
между ЕС и Турция за високоскоростна
железопътна линия, свързваща Истанбул с
българския граничен контролно-пропускателен
пункт, ще бъде едно положително развитие. На
последно място, секторът на логистиката
отбеляза слаби резултати в Индекса на
логистична ефективност за 2018 г. на Световна
банка
поради
лошото
качество
на
инфраструктурата и липсата на мултимодални
логистични платформи.

Текущото изграждане на национална
магистрала е стъпка към модернизацията,
но този процес е все още бавен. По-високите
приходи от системата с електронни винетки
следва да дават възможност за инвестиции в
една съвременна и по-безопасна пътна
инфраструктура, завършване на липсващи
участъци от мрежата, по-бързо внедряване на
интелигентни
транспортни
системи
и
интерфейси с останалите видове транспорт.
Транспортната инфраструктура в северната
част на страната като цяло продължава да бъде
недостатъчно развита и развитието на пътната
инфраструктура с цел подобряване на връзките
между северната и южната част на страната не
премахна
съществуващите
регионални
дисбаланси.
Лошото състояние на пътната безопасност
налага спешно прилагане на по-ефективни
мерки. През 2017 г. бяха отчетени 96 смъртни
случая на един милион души (при средна
стойност за ЕС 49 случая). Факторите, които
помагат да се обясни това, са много старият
автомобилен парк и слабо развитата пътна
мрежа. Въпреки лекото увеличаване на
качеството
на
пътната
инфраструктура
вследствие
на
значителни
инвестиции,
подкрепени от европейските структурни и
инвестиционни фондове, качеството на пътната
инфраструктура все още е ниско. От спешно
повишаване на безопасността се нуждаят и
основните пътни тунели(98). България е един от
бенефициерите на програмата на ЕС за обмен в
областта на пътната безопасност със съвместни
дейности(99), акцентиращи върху безопасността
на инфраструктурата и ефективното прилагане

Свързаността със съседните държави
продължава да бъде предизвикателство.
Изпълнението на политиката в областта на
трансевропейската транспортна мрежа във
връзка с изграждането на пътна и железопътна
инфраструктура, изграждането на връзки със
(97) Информационна система TENtec на ГД „Мобилност и
транспорт“
(статистическите
данни
отразяват
официалните карти, съдържащи се в приложение I към
Регламент (ЕС) № 1315/2013).

(98) Официално уведомително писмо, изпратено през
октомври 2019 г.
(99) Партньори: Австрия и Нидерландия.
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на правилата за движение по пътищата. С
действие за пътна безопасност по линия на
Механизма за свързване на Европа следва да се
спомогне за подобряването на регистрираните
25 опасни участъка от българската пътна мрежа
на
коридора
„Ориент
—
Източно
Средиземноморие“(100). Подобряването на
резултатите на България по отношение на
пътнотранспортните
произшествия
ще
спомогне също така за напредъка по посока на
постигане на ЦУР 3, която изисква да се
намали наполовина в световен мащаб броят на
смъртните случаи и на нараняванията при
пътнотранспортни произшествия.

сравнение със средните стойности за ЕС. В
някои от областите България все още трябва да
постигне целите на законодателството на ЕС в
областта на околната среда и климата.
България е сред държавите членки с найниски резултати по Екоиновационния
индекс
за
2018 г.(101).
Основните
предизвикателства включват насърчаване на
възможностите за местни и чуждестранни
инвестиции в областта на екологичните
иновации и кръговата икономика, насърчаване
на ефективното използване на ресурсите чрез
увеличаване на енергийната ефективност, понататъшно разработване на възобновяеми
енергийни източници и подобряване на
практиките за устойчивост в транспортния
сектор.

Делът на енергията от възобновяеми
източници в транспорта се увеличи.
Основната схема за подпомагане е квотна
система, която задължава дружествата, които
внасят или произвеждат бензиново или
дизелово гориво, да гарантират, че биогоривата
представляват
определен
процент
от
годишните им продажби на гориво. Освен това
за биогоривата се предоставя подпомагане и
чрез механизъм за фискално регулиране. Броят
на електрическите зарядни точки се увеличава
от 2016 г. насам в съответствие с увеличението
на пазарния дял на електрическите превозни
средства през 2018 г. Въпреки това степента на
навлизане на леките пътнически автомобили,
използващи алтернативни горива, все още е
ниска.

В България все още липсва стратегия за
кръговата
икономика.
Кръговото
(вторичното) използване на материалите е
значително по-ниско от средното за ЕС(102).
България също така е с най-нисък процент на
производителността на ресурсите в ЕС( 103).
Следва да бъдат продължени и доразвити
текущите общински демонстрационни проекти,
проектите за компостиране и разделно
събиране на биологични отпадъци, както и
добрата практика за кръгово използване на
материалите в някои промишлени обекти.
Управлението на отпадъците продължава да
бъде
предизвикателство.
През
2018 г.
степента на рециклиране на битови отпадъци
беше 36 %(104) — значително под средната за
ЕС стойност от 47 %, което излага България на
риск да не постигне целта на ЕС за
рециклиране (50 % до 2020 г.). Принципът
„плащаш повече, ако изхвърляш повече“ ще се
прилага едва от 2022 г., а междувременно
нелоялната практика таксите за събиране на

Околна среда и климат

България отбелязва напредък в постигането
на целите, свързани с околната среда и
климата, при някои от показателите по
целите за устойчиво развитие. Показателите
за експозиция на замърсяване на въздуха,
пречистване
на
отпадъчни
води,
производителност на ресурсите, кръгово
използване на материали и рециклиране на
отпадъци в рамките на ЦУР 11 „Устойчиви
градове и селища“ и ЦУР 12 „Отговорно
потребление и производство“ се подобряват.
Това обаче следва да се анализира в контекста
на ниските начални нива на България в

(101) Европейска комисия, Екоиновационен индекс.
(102) Европейска комисия, Ниво на използване на
материалите в кръговата икономика. С нивото на
използване на материалите в кръговата икономика се
измерва в проценти делът на материалите,
възстановени и използвани отново в икономиката
спрямо използването на материали като цяло.
103
( ) Евростат, Производителността на ресурсите се измерва
чрез съотношението на БВП към вътрешното
потребление на материали.
104
( ) Евростат, Степен на рециклиране на битовите
отпадъци.

(100) Коридор „Ориент — Източно Средиземноморие“
свързва големи части от Централна Европа с
пристанища на Северно море, Балтийско море, Черно
море и Средиземно море.
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отпадъци да не се изчисляват въз основа на
образуването на отпадъци ще продължи.

бъдат основни заплахи за уникалната природа и
биологично разнообразие и представляват
неизползван потенциал за икономически
растеж, основан на развитието на устойчивия и
нишовия туризъм, както и на сектора за
развлечения. Мерките за намаляване на броя на
хората, засегнати от природни бедствия, и за
намаляване на свързаните с последиците от
бедствията преки икономически загуби, са
недостатъчни. Според някои оценки (ЕАОС,
2019б) България е понесла щети в размер на
2,5 милиарда
евро
от
екстремните
метеорологични явления между 1980 г. и
2017 г., при които са загинали 205 души.

Нуждите от инвестиции във водния сектор
са големи. За да се справи със слабостите в
планирането и управлението на проекти за
водоснабдяване и канализация, България
започна структурна реформа за консолидиране
на сектора. Близо 1,2 милиарда евро от
европейските структурни и инвестиционни
фондове бяха отпуснати за изграждане на
необходимата инфраструктура за събиране и
пречистване на градски отпадъчни води и за
повишаване
на
съответствието
на
инфраструктурата с директивите за водите и
градските отпадъчни води. Отбелязаният
досега напредък по места е недостатъчен.

По отношение на икономическите рискове,
свързани с изменението на климата,
България е сред държавите от ЕС, които са
най-уязвими
спрямо
последиците
от
климатичните изменения. Сред тях са
повишаването на температурата, засушаването
на почвата и изключително обилните валежи,
които се изострят от високите равнища на
бедност и относително слабите мерки за
адаптация(105)(106). Икономическите загуби,
причинени от екстремни метеорологични
условия и свързани с изменението на климата
явления, възлизат на 2,4 милиарда евро за
периода 1980—2017 г. (ЕАОС, 2019б). Найсилно застрашени от последиците от
изменението
на
климата
са
селското
стопанство, туризмът и водоснабдяването.

Качеството на въздуха в България
продължава да буди сериозна загриженост.
Качеството на въздуха е сериозен проблем за
здравеопазването в България — в страната се
отчита
най-големият
спад
на
продължителността на живота на 100 000
души, което се свързва с концентрациите на
фини прахови частици (PM2,5), които са найвисоките в ЕС (ЕАОС, 2019a). Основните
причинители на замърсяването с прахови
частици (прах) са битовото отопление на
твърдо
гориво
и
транспортът.
Електроцентралите, работещи с лигнитни
въглища, са причина за прекомерното
замърсяване със серен диоксид. България
стартира пилотни проекти с финансиране от ЕС
за решаване на проблемите, свързани с
качеството на въздуха, които се дължат на
жилищното отопление и транспорта, но е
твърде рано да се направи оценка на
резултатите.

Понастоящем България не е достатъчно
подготвена да реагира на последиците от
изменението на климата. В резултат на това
80 % от горите, унищожени от горски пожари
през последните 5 години, все още не са
възстановени(107).
Природосъобразните
решения са икономически ефективно средство
за справяне с изменението на климата и
подкрепа за стратегиите за адаптиране към
изменението на климата. През 2013—2016 г.
около 13,2 милиона евро бяха отпуснати за
залесяване, което доведе и до значителни

Продължават да съществуват сериозни
заплахи за природата и биологичното
разнообразие.
Причините
са
незадоволителното
прилагане
на
законодателството в областта на опазването на
природата и на законодателството в областта
на околната среда, заедно с липсата на
природозащитни цели и мерки за защитените
зони по „Натура 2000“, неефективното
управление и стопанисване на защитените
зони, както и недостатъчното финансиране или
неефективното изразходване на наличното
финансиране. Тези фактори продължават да

(105)https://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom/sub
mitted_natcom/application/pdf/0917254_bulgaria-nc7-br31-vii_nc_bulgaria_2018.pdf.
(106)https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc_091125_newsrel
ease_peseta_en.pdf.
(107)https://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom/sub
mitted_natcom/application/pdf/0917254_bulgaria-nc7-br31-vii_nc_bulgaria_2018.pdf.
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намаления на емисии. На последно място,
приемането на националната стратегия за
адаптиране към изменението на климата и на
плана за действие до 2030 г. беше положително
развитие.

със Северна Македония, Хърватия и Сърбия.
Напредъкът в свързването на пазарите с тези на
Румъния и Гърция е в застой.
България планира до юли 2020 г. да въведе
пазарни елементи при формирането на
цените на дребно на електроенергията.
Междувременно пазарите на дребно остават
регулирани и свързани на база „разходи плюс“
за непазарен сегмент на доставка на едро.
Достъпът на потребителите до конкурентни
оферти е ограничен, а качеството на
получените услуги се възприема като лошо и се
счита за едно от най-ниските регистрирани в
ЕС за тези пазари. В проекта за национален
план в областта на енергетиката и климата се
определя принципът, че българската система за
социално подпомагане ще осигури адекватна
защита на уязвимите потребители срещу
енергийната бедност, но в него не се посочват
конкретни мерки, надхвърлящи рамките на
целевата помощ за отопление. По критериите
на ЦУР 7 за „Финансово достъпна и чиста
енергия“ се отбелязва спад в дела на хората,
които не са в състояние да поддържат домовете
си достатъчно отоплени, но този дял все още е
значително над средното равнище за ЕС.

4.4.3. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПАЗАРИТЕ
Енергетика

През последните 2 години България
постигна важни резултати в енергийния
сектор. Този импулс за реформи трябва да
продължи,
за
да
се
осигури
конкурентоспособно и устойчиво снабдяване с
енергия на предприятията и обществото като
цяло. От юни 2019 г. българските фючърсни
договори за електроенергия се търгуват на
Европейската енергийна борса, като по този
начин се осигуряват потенциална подкрепа за
търговците на енергия и така необходимата
ликвидност. През ноември 2019 г. „Българска
независима енергийна борса“ (IBEX) се
присъедини към системата за еднократно
свързване на пазарите в рамките на деня и сега
е част от платформа за непрекъснато търгуване
на електроенергия в рамките на деня, която
обхваща 21 европейски държави. Това ще
позволи на IBEX да привлече повече
ликвидност в сегмента „в рамките на деня“.
Въпреки това продължаващите проблеми с
ликвидността на пазара в сегмент „ден напред“
и договорите във връзка с форуърдната крива
създадоха напрежение и доведоха до твърдения
за манипулиране на централизирания пазар на
двустранни договори. Това беше особено
очевидно в някои периоди през лятото на
2019 г., когато цените рязко надхвърлиха много
от европейските референтни стойности.
Българската независима енергийна борса все
още не разполага с оперативна клирингова
къща, която да играе ролята на централен
контрагент по сделките, с което ще се намали
рискът и ще се подобри надеждността на
нейния механизъм за определяне на цените.

През октомври 2019 г. бяха приети важни
изменения на Закона за енергетиката с цел
подобряване на функционирането на пазара
на газ. Те включват правила за балансиране на
газопреносните мрежи и създаване на
организирана платформа за търговия, както и
правила за програма за освобождаване на
природен газ за обществения доставчик.
Правилата
ще
позволят
постепенното
преминаване от регулиран пазар към
организиран пазар на природен газ по свободно
договорени цени. През януари 2019 г.
българският оператор на газопреносна система
регистрира дъщерното дружество „Газов хъб
Балкан“ ЕАД, което е създадено за извършване
на сделки с природен газ, включително сегмент
за двустранна търговия. Търговските операции
започнаха през януари 2020 г. Досега не е ясно
какви мерки се предвиждат, за да се гарантира
оперативната независимост на дъщерното
дружество, и как ще работи на практика
предотвратяването на потенциалния конфликт
на интереси с други дружества в българския
енергиен холдинг.

Законът за енергетиката беше изменен с цел
премахване на таксите, налагани върху
износа на електроенергия. Това премахна
пречките пред търговията с участници на
пазара от съседни системи. България работи и
по проекти за свързване на пазарите съвместно
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Усилията
на
международно
енергийно
дружество да продаде своя портфейл от
енергийни активи в България също е фактор,
включен в списъка за наблюдение на
инвеститорите. Развитието на ситуацията ще
покаже намеренията на българските органи по
отношение на поддържането на благоприятна
среда за инвеститорите.

България напредна с изпълнението на плана
за модернизиране и укрепване на своята
газопреносна мрежа с високо налягане.
Въпреки това, на този етап крайният ефект от
укрепването на мрежата върху финансовото
състояние на оператора на газопреносна
система и върху цените на дребно остава
неясен. През септември 2019 г. българският
оператор на газопреносна система подписа
договор на стойност 1,1 милиарда евро със
саудитски консорциум под ръководството на
Arkad Engineering за изграждането на
газопровод, който ще свърже съществуващата
газопреносна система на страната със Сърбия и
ще доставя газ чрез газопровода „Турски
поток“(108). През октомври 2019 г. българският
оператор на газопреносна система откри и
измервателна станция и тръбопровод с
дължина 11 km от турската граница до
компресорната станция „Странджа“.

Пазарът на моторни горива и неговото
функциониране продължават да бъдат
проблематични. След приемането през 2018 г.
на Закона за административното регулиране на
икономическите дейности, свързани с нефт и
продукти от нефтен произход, процесът на
реформи срещна пречки. През февруари 2019 г.
Парламентът измени закона, като добави
правила, свързани с
регистрацията и
специалните изисквания за някои видове
обекти за продажба на моторни горива, с цел да
бъдат
отстранени
неразрешени
и
недекларирани дейности. През януари 2020 г.
Парламентът отново измени закона, като
намали изискванията, въведени преди по-малко
от година, този път с цел да се решат
проблемите, пред които са изправени МСП на
пазара на моторни горива, и да се осигури
добра конкурентна среда. Влизането в сила на
подзаконов нормативен акт, определящ
изисквания за касовите апарати в обектите за
продажба на моторни горива(109), беше
отлагано на няколко пъти. Междувременно
остават големите предизвикателства, пред
които е изправен секторът, като например
въпросите, свързани с ниското качество на
горивата, достъпа до данъчни складове,
нерегулираната търговия в обекти за продажба,
които не са свързани с националната Агенция
„Митници“ и Национална агенция за
приходите, отклоняването от облагане с ДДС и
осигуряването
на
условия
за
лоялна
конкуренция.

Строителните работи по междусистемната
газова връзка между Гърция и България
започнаха през май 2019 г. Този проект е
важен за повишаването на сигурността на
доставките
и
за
гарантиране
на
диверсификацията на доставките на газ. За него
са ползвани безвъзмездни средства в размер на
45 милиона евро от Европейската енергийна
програма за възстановяване и средства в размер
на 39 милиона евро от Европейския фонд за
регионално развитие. Дружеството по проекта
напредна с процеса на сертифициране, за да
създаде независим оператор на газопреносна
система, след като националните регулатори от
Гърция и България одобриха проектите за
мрежовите кодекси и тарифните правила.
Защитата на инвеститорите, регулаторната
сигурност и равното третиране на местните
и чуждестранните инвеститори са важни
фактори, определящи инвестиционните
решения. Потенциалните инвеститори в
сектора следят внимателно развитието на
преговорите
относно
компенсаторните
механизми за прекъсване на споразуменията за
изкупуване на енергия, сключени от два
оператора на топлоелектрически централи.

Единен пазар за стоки и услуги

България е добре интегрирана в единния
пазар. Около 63 % от изнесените стоки са за
държави — членки на ЕС, и около 61 % от
вноса са от ЕС. През последните години тази
интеграция се задълбочи поради засиленото
участие на България в европейските вериги за

(108) Газопровод от Русия до Турция в Черно море. Първият
участък на газопровода е предназначен за турските
потребители, а вторият ще доставя газ за Южна и
Югоизточна Европа.

(109) Наредба № Н-18
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създаване на стойност, особено в автомобилния
сектор. Износът на услуги в рамките на ЕС е
дори по-голям, достигайки 65 % от общия
износ през 2018 г. с най-голям дял в
пътническите и транспортните услуги (почти
70 %).

— членки на ЕС. Освен това сътрудничеството
между органите както на национално равнище,
включително с митническите органи, така и с
партньорите от ЕС, чрез активно участие в
съвместни дейности, все още не е оптимално.
Това оказва влияние върху ефективния обмен
на информация чрез европейската база данни за
наблюдение на пазара.

Въпреки относително добрите резултати в
рамките
на
единния
пазар,
някои
предизвикателства все още пречат на
България да разгърне пълния си потенциал.
България значително намали своя дефицит в
транспонирането на законодателството в
областта на единния пазар, достигайки до
средните стойности за ЕС, но относително
дългите закъснения при транспонирането и
неправилното транспониране на редица
директиви показват, че в някои области
административният капацитет е недостатъчен.
Секторите с най-голям брой жалби и
нарушения са правосъдието, околната среда и
данъчното облагане. Освен това през
последните няколко години България отбеляза
необичайно ниско ниво на уведомления за
национални технически регламенти( 110), което
създаде рискове от появата на пречки пред
търговията и цялостното функциониране на
единния пазар.

4.4.4.

ИНСТИТУЦИОНАЛНО КАЧЕСТВО И
УПРАВЛЕНИЕ

Недостатъците във функционирането на
институциите са сериозна пречка пред
икономическия и социалния потенциал на
страната. Международните индекси все още
показват
наличието
на
големи
предизвикателства в областта на управлението.
България се представя слабо спрямо световните
показатели за управление на Световната банка
и в Европейския индекс за качество на
управлението. Въпреки постигнатия известен
напредък по отношение на политическата
стабилност, България не подобри позицията си
по отношение на върховенството на закона и
контрола върху корупцията и по тези
показатели все още е на последните места в ЕС.
Освен това според индекса за глобална
конкурентоспособност за 2019 г. сред най-зле
функциониращите области продължават да
бъдат
институциите.
Качеството
на
институционалната
рамка
се
отразява
отрицателно и на регионалното развитие.
Съгласно Европейския индекс за качество на
управлението за 2017 г.(111) българските райони
са сред районите от ниво NUTS2 в ЕС с найниски резултати, като Северозападният район,
Югоизточният район и столичната област на
Югоизточния район се класират съответно на
200-но, 199-о и 195-о място от 202 представени
района.

Недостатъчните ресурси все още са
предизвикателство за органите за надзор на
пазара. При все че съществува известно
сътрудничество
между
тях,
цялостната
координация е недостатъчна. Наблюдението на
пазара на единния пазар за стоки е от
съществено
значение
за
защитата
на
потребителите и за осигуряването на равни
условия за конкуренция между предприятията.
Ограничените ресурси на България за
наблюдение на безопасността и съответствието
на продуктите на пазара продължават да
оказват влияние върху способността ѝ да
осъществява
ефективно
наблюдение,
включително изпитване на продукти в широк
спектър от продуктови сектори и споделяне на
резултатите от разследванията с други държави

Подобрения в публичната администрация и
електронното управление все още не се
усещат достатъчно осезаемо и до голяма

(110) Държавите членки са задължени да уведомяват
Комисията за всички проекти на технически
регламенти относно продуктите и услугите на
информационното общество, преди да ги приемат в
националното законодателство, за да се гарантира, че
посочените текстове са съвместими с правото на ЕС и с
принципите на единния пазар.

(111) С този индекс се оценява качеството на държавното
управление чрез три измерения: качество на услугите,
безпристрастно третиране и възприятия и опит с
корупцията. По-ниските резултати свидетелстват за
наличието на неблагоприятни рамкови условия за
предприемачеството, създаването на работни места и
привличането на инвестиции.
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специалистите в областта на информационните
технологии, работещи в публичния сектор.

степен зависят от подкрепата на ЕС.
Въпреки постигането на ключовите междинни
цели за 2018 г. на оперативната програма
„Добро
управление“,
продължителните
забавяния и липсата на капацитет у някои от
бенефициерите на ключови проекти по ЕСФ
поставят под въпрос успешното изпълнение на
реформите. При важни проекти като
създаването
на
националната
здравна
информационна система, въвеждането на
националната
схема
за
електронна
идентификация и новите документи за
самоличност, които осигуряват електронна
идентификация, е налице значително забавяне
и напредъкът през изминалата година е много
малък. Липсата на цялостна оценка на
постиженията по предишни операции, особено
за едни и същи дейности, предоставяни на едни
и
същи
бенефициери,
възпрепятства
изпълнението на мерките по ЕСФ.

Предоставянето на обществени услуги леко
се подобрява, но качеството се различава
значително. България е сред държавите членки
с най-ниски резултати по отношение на
качеството и удобството за ползване на
обществените услуги. През 2019 г. започна
стандартизация на най-често използваните
общински услуги. Освен това 50 пилотни
администрации
въведоха
интегрирани
административни услуги. Системата за обмен
на информация от различни регистри беше
подобрена, свързвайки с централната система
65 местни регистъра, които се поддържат от 25
администрации. В ход е изпълнението на набор
от около 1500 мерки за подобряване на
административните услуги и бяха изготвени
законодателни изменения, които улесняват
процеса. Администрациите обаче напредват с
много различни темпове. Положителна стъпка
в мониторинга и контрола на политиките са
въведените проверки на изпълнението на
услугите, съдържащи препоръки.

Въпреки
значителните
инвестиции
България все още изостава в областта на
електронното управление. Създаването на
Държавна агенция „Електронно управление“
беше
положителна
стъпка
напред.
В
актуализираната стратегия за развитието на
електронното управление и в плана за действие
за 2019—2023 г. се разглеждат редица важни
въпроси. На някои основни проблеми обаче не
е обърнато достатъчно внимание, като
киберсигурността и сигурността на критичната
инфраструктура.
Известен
напредък
е
постигнат с предоставянето на електронни
услуги, по-специално за предприятията. В
същото време много от електронните услуги
остават ограничени и се изразяват предимно в
предоставянето на информация. Броят на
ползвателите на услугите на електронното
управление също се е увеличил от 2018 г.
насам.
Въпреки
някои
неотдавнашни
подобрения
остарялото
законодателство
относно доставката на специфични услуги
остава пречка пред широкото разпространение
на електронните услуги. Устойчивостта на
развитието на електронното управление се
ограничава значително от трудността на
публичния сектор да привлича и задържа
специалисти в областта на информационните
технологии. Някои от наскоро приетите
законодателни промени са опит за решаване на
въпроса за възнаграждението и гъвкавостта на

България изостава по отношение на
планирането, създаването и координацията
на политики. Въпреки някои подобрения,
основаното на факти създаване на политики
продължава да страда от ограничения
административен капацитет и липсата на
достатъчно данни. През 2018 г. броят на
завършените пълни оценки на въздействието се
увеличи на 14, но продължават да са налице
недостатъци в тяхното изготвяне. През 2019 г.
бяха приети нови насоки за предварителна
оценка на въздействието. Обществените
консултации се подобриха, за което допринесе
и разработването на нови стандарти през
2019 г. Въпреки това честите промени в
законодателството и контрола върху неговото
прилагане
продължават
да
бъдат
предизвикателства и сериозни пречки пред
инвестициите. Само законът за обществените
поръчки е изменян 11 пъти през 2018 г. (Съвет
на министрите, 2019)(112).
(112) Администрация на Министерския съвет (2019),
Годишен доклад за извършването на оценка на
въздействието за 2018 г.
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възпирането на нарушенията при възлагането
на обществени поръчки също следва да бъдат
подобрени.
Институтът
по
публична
администрация
разработи
програма
за
обучение в областта на обществените поръчки
и проведе редица обучения. Освен това се
изпълняват проекти за повишаване на
професионализма в областта на концесиите,
съфинансирани от ЕС.

Прозрачността на публичния сектор се
подобри, но важните реформи на процеса на
набиране на персонал са в застой. Беше
открит нов портал за достъп до публична
информация и беше подобрен съществуващият
портал за свободно достъпни данни, също и с
нови набори от данни, които са предоставени в
машинночетими формати. От друга страна,
през декември 2019 г. неочаквано беше
отменено въвеждането на централизиран
конкурс за подбор на държавни служители.
Това отстъпление от реформата на публичния
сектор също поставя под въпрос устойчивостта
на инвестициите в тази област чрез
финансиране от ЕС.

Мерките, въведени с цел ограничаване на
злоупотребите с правото на обжалване в
системата за възлагане на обществени
поръчки, започнаха да дават резултати. След
измененията
в
правилата
относно
производството по обжалване през 2018 г.
органът по обжалването констатира, че въпреки
увеличения брой на жалбите, броят на
неоснователните
жалби
е
намалял.
Въвеждането на задължителна електронна
комуникация в рамките на производството по
обжалване
ще
подобри
допълнително
ефективността на процеса.

Обществени поръчки

Регулаторните промени все още не са довели
до осезаеми резултати по отношение на
условията за възлагане на обществени
поръчки. Повечето от мерките, обявени в
Националната стратегия за развитие на сектора
обществени поръчки, бяха приети, но тяхното
ефективно прилагане продължава да бъде
проблематично. През 2017—2019 г. Световната
банка извърши независим преглед на системата
за възлагане на обществени поръчки, който ще
допринесе за изготвянето на нова национална
стратегия за обществените поръчки за периода
2021—2027 г. При прегледа бяха направени
редица препоръки за увеличаване на
оперативния капацитет на Агенцията по
обществени поръчки и за повишаване на
ефективността на системата за възлагане на
обществени
поръчки.
Има
значителни
закъснения
в
пълното
въвеждане
на
електронното възлагане на обществените
поръчки.
Платформата
за
електронни
обществени поръчки стартира през март
2019 г., но нейното използване остана много
ограничено до края на годината.

Развитието
на
съвместните
покупки
отбеляза напредък. Увеличава се броят на
възлагащите
органи,
които
използват
Централния орган за покупки. Централният
орган
за
покупки
за
сектора
на
здравеопазването в крайна сметка започна да
стартира
процедури
за
възлагане
на
обществени поръчки за рамкови споразумения.
Не е отбелязан съществен напредък в
използването на съвместни покупки на местно
равнище.
Борба с корупцията

Корупцията продължава да буди сериозно
безпокойство и влияе отрицателно върху
инвестициите.
Това
сочат
различни
проучвания и изследвания, проведени от
независими наблюдатели. Проучване на
Евробарометър сред предприятията от 2019 г.
показва, че 51 % от тях считат корупцията за
сериозен
проблем,
а
57 %
считат
покровителстването и непотизма за основни
пречки пред извършването на стопанска
дейност. Като цяло 85 % от предприятията
смятат,
че
корупцията
е
широко
разпространена в България, а 74 % заявяват, че
тя е широко разпространена при възлагането на
обществени поръчки. 70 % от респондентите

Има поле за дейна изява на създателите на
политиките за обществените поръчки и за
развиване
на
експертния
опит
на
специалистите в областта на обществените
поръчки.
Необходима
е
ефективна
координация между всички участници в
подготовката на регулаторни мерки, както и
ориентацията на политиките за обществените
поръчки и концесиите. Споделянето на данни,
насърчаването на най-добрите практики и
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смятат, че е малко вероятно лицата, които са
замесени в корупция, да бъдат обвинени и
изправени пред съда, а 77 % не считат, че
въпросните лица ще бъдат глобени или лишени
от свобода (най-лошият резултат в ЕС).
Последните три издания на световните
показатели за управление показват, че няма
промяна в позицията на България по индекса за
контрол на корупцията и че страната
продължава
да
бъде
сред
най-слабо
представящите се в ЕС (Световна банка, 2019).
При все това спрямо критериите на ЦУР 16
„Мир, справедливост и силни институции“ се
отбелязват някои подобрения по отношение на
начина, по който се възприема корупцията.

Съдебна система

България постигна допълнителен напредък
в усилията си за реформа за подобряване на
ефективността на съдебната система. В своя
доклад за напредъка по механизма за
сътрудничество и проверка за 2019 г.
Комисията отбеляза, че има положително
развитие и допълнителни ангажименти за
продължаване на реформата. По-специално,
значителен
брой
от
назначенията
на
председатели на съдилища бяха проведени, без
да предизвикат разногласия. В ход е проект,
подкрепян със средства на ЕС, за укрепване на
капацитета на Инспектората към Висшия
съдебен
съвет
по
отношение
на
дисциплинарните производства. Освен това ще
бъде създаден нов координационен съвет с
функции за наблюдение и са предприети мерки
за възстановяване на баланса в натовареността
между съдилищата и за рационализиране на
структурата на районните прокуратури. Редица
ключови
предизвикателства
остават
—
ефективността на наказателните разследвания,
ниското обществено доверие в институциите за
борба с корупцията и, въпреки някои
подобрения, ефикасността и достъпността на
съдебната система чрез електронни средства.

През последните години правната и
институционалната
уредба
бяха
консолидирани. Това беше отбелязано в
доклада на Комисията от 2019 г. относно
напредъка на България по механизма за
сътрудничество и проверка(113). Ефектът от
реформите ще се усети на по-късен етап, и на
България тепърва предстои да постигне
конкретни резултати в разследването и
наказателното преследване на корупцията по
високите етажи на властта. В доклада се
подчертава необходимостта да продължи
усъвършенстването на рамката за борба с
корупцията
и
ангажирането
на
заинтересованите страни с изпълнението на
стратегията за борба с корупцията и
определянето на бъдещите приоритети. В пообщ план се отбелязва, че институциите за
борба с корупцията трябва да изградят
обществено доверие и да придобият репутация
на институции, действащи с независимост и
професионализъм. Неотдавнашните твърдения,
засягащи
високопоставени
държавни
служители и политици, откроиха нови
предизвикателства в тази област(114).

Възприятията
на
гражданите
и
предприятията за
независимостта на
съдебната власт продължи да се подобряват.
България продължи да бележи подобряване в
сравнение с предходната година, въпреки че
възприятието за независимост продължава да
бъде на сравнително ниско равнище. Това е
отражение по-специално на опасенията за
намеса в работата на съдиите и за упражняване
на натиск върху тях от страна на икономически
интереси, както и от страна на правителството
и отделни политици (Информационно табло на
ЕС в областта на правосъдието от 2020 г.).
Положително развитие по отношение на
възприятията за независимостта на съдебната
власт се отчита и по критериите на ЦУР 16
„Мир, справедливост и силни институции“.

(113) Приет на 22 октомври 2019 г.
(114) През 2019 г. ръководителят на Комисията за
противодействие на корупцията трябваше да подаде
оставка в резултат на публичните твърдения за
нередности, съдържащи се в неговата декларация за
лично имущество и интереси. Това стана след
оставките на министъра на правосъдието и няколко
други високопоставени длъжностни лица в контекста
на твърдения, отнасящи се до придобиването на
недвижими имоти на цени под пазарните.

По отношение на качеството на съдебната
система резултатите са нееднозначни.
Информационното табло на ЕС в областта на
правосъдието от 2020 г. показва, че са налице
някои положителни промени, като например
допълнителни подобрения в онлайн достъпа до
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публикувани съдебни решения, както и
популяризиране
и
стимулиране
на
използването на алтернативни методи за
решаване на спорове. Продължаващата липса
на надеждна система за оценка обаче
възпрепятства подобряването на съдебната
система. Продължаващите пропуски в данните
не дават възможност за изчерпателна оценка на
цялостната ефективност на съдебната система.
Съдилищата като цяло изглежда функционират
ефективно. Няма обаче конкретни данни за
гражданските и търговските съдебни спорове
на първа и втора инстанция (Информационно
табло на ЕС в областта на правосъдието от
2020 г.).
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В настоящия раздел се анализират основните
екологични
предизвикателства
от
макроикономическо значение в България, като
се
разглеждат
внимателно
полезните
взаимодействия и компромисните решения
между
екологичните,
социалните
и
икономическите цели. Други въпроси, на
екологичната
устойчивост,
свързани
с
кръговата
икономика,
управлението
на
отпадъците и водите и заплахите за природата
и биологичното разнообразие, са разгледани в
раздел 4.4.2.

на БВП от потреблението на енергия и
емисиите на парникови газове, България среща
трудности при догонването на държавите от ЕС
и всъщност се отдалечава от средните
стойности за ЕС. Според последните
национални прогнози се очаква България да
постигне своята цел за 2020 г. по отношение на
емисиите от секторите извън схемата на ЕС за
търговия с емисии. Въпреки това, целта за
2030 г. (равнища на емисиите, не по-високи от
тези от 2005 г.), може да не бъде достигната,
ако не бъдат взети допълнителни мерки. И
накрая, България продължава да е сред
държавите членки с най-много смъртни случаи,
дължащи се на замърсяването, с най-голям
брой загубени години живот, свързани със
замърсяването на въздуха, и с най-голямо
излагане
на
градското
население
на
микрочастици. Основните източници на
замърсяване с прахови частици (прах) са
секторът на битовото отопление, използващ
твърди
горива,
транспортът
и
електроцентралите, работещи с лигнитни
въглища (вж. раздел 4.4.2.).

Голямата
въглеродна
и
енергийна
интензивност на българската икономика и
нейната
голяма
зависимост
от
електроенергия от въглища изискват
значителни усилия за осъществяването на
този преход с оглед на целите на ЕС за
намаляване на емисиите. Икономиката на
България е една от икономиките в ЕС с найголям енергиен и въглероден интензитет (вж.
графика 4.5.1). През 2017 г. България се
нуждаеше от 3,8 пъти повече енергия и имаше
4,4 пъти повече въглеродни емисии за единица
БВП от средната стойност за ЕС. Около 48 %
от електроенергията се произвежда от
електроцентрали на въглища, използващи
предимно лигнитни въглища (проект на НПЕК,
2019)115. Твърдите изкопаеми горива също са
широко застъпени в потреблението на енергия
от домакинствата: България е сред държавите
членки с най-висок дял на твърди изкопаеми
горива в крайното потребление на енергия от
домакинствата през 2017 г.(116).

Графика 4.5.1: Интензитет на парниковите газове (1)

Понастоящем се разчита прекомерно на
изкопаемите горива и енергията не се
използва ефективно, което създава редица
предизвикателства за устойчивостта. Тази
неефективност влияе отрицателно върху
конкурентоспособността,
като
ограничава
възможностите
за
стопанска
дейност,
произтичащи от сравнително ниските цени на
дребно на енергията. Въпреки постигнатия
напоследък напредък в отделянето на растежа

(1) Този показател представя емисиите на държавите
членки, отнесени към брутния вътрешен продукт. Пониската стойност показва, че дадена икономика е с понисък въглероден интензитет.
Източник: Европейска агенция за околната среда

Очаква се икономическите разходи за
емисиите да нараснат и да засегнат
конкурентоспособността на България, тъй
като усилията на световно равнище и в
целия ЕС за справяне с изменението на
климата се засилват. Икономическият натиск
се увеличава в енергийния сектор поради повисоките цени на въглеродните емисии,

През 2020 г. Комисията ще извърши оценка на
окончателния национален план в областта на
енергетиката и климата. България все още не е
представила своя окончателен план.
116
( ) https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Fuels_in_the_final_energy_
consumption_in_the_households_2017.png.
115
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особено при производството на електроенергия
от твърди изкопаеми горива. Предвид тяхната
средна възраст между 30 и 50 години и
ефективност от около 34 %, по-голямата част
от електроцентралите, работещи на въглища, в
България могат да бъдат изведени от
експлоатация до 2030 г. вследствие на
изискванията и целите по отношение на
емисиите на парникови газове за периода след
2020 г. (JRC, 2018). Според прогнозите, дори и
без активни мерки за декарбонизация,
енергийните мощности на въглища ще бъдат
постепенно премахнати почти изцяло до 2050 г.
(117).

първичното енергопотребление в България
също остана над линейната крива, което излага
на риск изпълнението на задължението на
страната до 2020 г. Има нерешени въпроси,
свързани със спазването на правните
изисквания. Настоящата правна уредба не
осигурява достатъчно стимули за задължените
страни да инвестират повече в икономии на
енергия. Предварителните инвентаризации
показват положителен резултат — през 2018 г.
България вече е превишила целта си за 2020 г.
за дела на енергията от възобновяеми
източници с 2,7 процентни пункта. Делът на
енергията от възобновяеми източници в
транспорта обаче беше 7,99 %, което все още е
под целта за 2020 г. от 10 %.

България е на път да постигне своята цел за
2020 г. по отношение на емисиите в
секторите извън схемата на ЕС за търговия
с емисии. Въпреки това, 2017 г. е първата
година, през която докладваните емисии
надвишават целта на България за разпределяне
на усилията. Разликата спрямо поставената цел
беше около 3 процентни пункта (ЕАОС, 2019в).
В
предварителните
инвентаризации
на
емисиите се посочва, че целта за 2018 г. също
не е постигната, като се очаква изоставането да
бъде в същия диапазон. Що се отнася до целта
за 2030 г., прогнозите сочат, че целта за
ограничаване на емисиите до равнищата им от
2005 г. няма да бъде постигната — очертава се
изоставане от около 8 процентни пункта
(ЕАОС, 2019в). Поради това е важно да се
гарантира, че са планирани и изцяло
приложени подходящи допълнителни мерки за
преодоляване на изоставането спрямо целите за
2030 г. и за съобразяване с дългосрочните
амбиции на ЕС за декарбонизация.

Съществуват
сериозни
социални
предизвикателства, свързани с процеса на
ефективна енергийна трансформация, като
например загуба на работни места и
понижаване на стандартите на качество на
живот. Значителен брой работници ще бъдат
засегнати неблагоприятно от затварянето на
работещите на въглища електроцентрали и на
въгледобивните мини, което ще породи
сериозни нужди от преквалификация и
създаване
на
нови
работни
места.
Преобладаващата част от производството на
въглища е съсредоточена само в няколко
района, като областите Стара Загора и
Кюстендил, поради което има вероятност от
значителни
социално-икономически
и
териториални различия. Малко вероятно е в
същите райони да бъдат открити алтернативи
по отношение на енергията и работните места
за хората, които са пряко заети във
въгледобивната промишленост. Това ще
изисква
значителни
инвестиции
за
преквалификация на работната сила, както и
подкрепа за секторна и географска мобилност с
цел намаляване на нетните загуби на работни
места (Европейска комисия, 2019б). Ще се
наблюдава също така значително въздействие
върху непреките работни места (например
доставчици на стоки, доставчици на услуги за
обществено хранене, доставчици на други
услуги) и върху семействата на засегнатата
работна сила (вж. каре 4.5.1).

Няма
напредък
в
постигането
на
индикативната
национална
цел
за
енергийна
ефективност
за
2020 г.
Предварителните данни показват, че крайното
енергопотребление на България леко се е
увеличило
през
2018 г.,
оставайки
с
11 процентни пункта над линейната крива
(ЕАОС, 2019г). Освен това през 2018 г.
(117) Задълбочен анализ в подкрепа на съобщението на
Комисията COM(2018) 773 „Чиста планета за всички.
Европейска стратегическа дългосрочна визия за
просперираща, модерна, конкурентоспособна и
неутрална по отношение на климата икономика“:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com
_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf.

Някои възможности за трансформация се
откриват в областта на околната среда и
здравеопазването. България вече изпълни
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своите цели за 2020 г. по отношение на
енергията от възобновяеми източници, но все
още работи за изпълнението на тези цели за
2030 г., което ще създаде нови възможности за
икономиката и заетостта в сектора на
възобновяемите енергийни източници, някои от
които в районите, които са най-силно засегнати
от прехода от въгледобив към използване на
други суровини. Освен това преходът ще
изисква значителни усилия за рекултивация и
възстановяване на земите и увредените райони,
засегнати от минните дейности. Тази
трансформация
ще
допринесе
и
за
намаляването на нивата на замърсяване, което
от своя страна ще намали свързаните с това
рискове за здравето (вж. раздел 4.4.2 и каре
4.5.1).

годишно за автомобилния, железопътния и
вътрешноводния транспорт(118). Ползвателите
на пътищата генерират огромната част от тези
разходи, включително поради високия дял на
автомобилния транспорт в сравнение с другите
видове транспорт. Понастоящем данъците и
таксите, свързани с транспорта, не покриват
генерираните разходи — общите приходи от
всички видове сухопътен транспорт възлизат
на около 4 милиарда евро. В областта на
автомобилния транспорт данъците и таксите
покриват съответно 66 % и 46 % от общите
външни и инфраструктурни разходи за пътници
и товари.
За да се улесни справедливият преход към
нисковъглеродна икономика, са необходими
значителни инвестиции в областта на
климата и енергетиката. Необходими са
всеобхватни национални/регионални стратегии
за
преход,
обхващащи
социалните,
икономическите,
екологичните
и
технологичните аспекти, за да се гарантира
ефективен
процес
на
постепенно
преустановяване
и
трансформация
на
икономиката, основана на въглища, особено в
най-уязвимите райони (вж. каре 4.5.1). Засега
обаче мерките за трансформация едва започват.
България все още не е финализирала своята
енергийна стратегия за периода след 2020 г. и
понастоящем не се обсъжда постепенното
преустановяване на използването на въглища.
На практика се очаква в средносрочен и
дългосрочен план използването на лигнитни
въглища като суровини да продължи.

България има огромен потенциал за
енергоспестяване
и
намаляване
на
въглеродните емисии. Той може да бъде
отключен чрез целенасочени мерки в
промишлеността, транспорта и жилищния
сектор, както и чрез въвеждане на подходящи
механизми в съответствие с инициативата на
ЕС
„Интелигентно
финансиране
за
интелигентни сгради“ и чрез улесняване на
достъпа до механизмите, които вече са
въведени на европейско, национално или
регионално равнище. Подходящият достъп до
механизми за финансиране може да спомогне
за санирането на националния фонд от
жилищни и нежилищни сгради. Инвестициите
в НИРД в областта на нисковъглеродните
технологии са по-скоро малки, но се
увеличават. Принос за това има основно
частният
сектор.
Ключова
роля
в
разработването
и
внедряването
на
нисковъглеродни
технологии
ще
има
Иновационната стратегия за интелигентна
специализация 2021—2027 г., която в момента
се актуализира.

България е единствената държава членка с
голям дял на въглищата в крайното
енергопотребление, която не участва в
програмите на ЕС за преструктуриране на
производството на въглища. През октомври
2019 г. правителството посочи, че е започната
дискусия със заинтересованите страни относно
възможността
за
присъединяване
към
платформата на ЕС за въгледобивните региони
в преход, което, ако и когато бъде осъществено,
ще може да помогне за набелязването на
приоритетни проекти, мерки и инвестиции.
Фондът за справедлив преход ще може да
подкрепи
българските
политики,

Интернализирането на външните разходи и
разходите за инфраструктура в транспорта
чрез данъци и такси е важно за социалната
справедливост. Това би спомогнало да се
компенсират
разходите,
свързани
с
отрицателните външни въздействия в сектора
(като произшествия, задръствания, замърсяване
на въздуха, изменение на климата, шум и
увреждане на местообитанията), които се
очаква да достигнат около 7 милиарда евро

(118) https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainabletransport/internalisation-transport-external-costs_en.
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предназначени за намаляване на рисковете и на
зависимостта от изкопаемите горива и
намаляване на емисиите на парникови газове
(вж. приложение Г).

удължаване срока на експлоатация на 6-и блок
до 2029 г. след неотдавнашно подобно
удължаване на срока на лиценза за 5-и блок
през 2017 г. Въпреки че както продължаващата
експлоатация на Атомната електроцентрала
„Козлодуй“, така и използването на лигнитните
запаси като източник на производство на
енергия през следващите 60 години са
посочени изрично в Националния план в
областта
на
енергетиката
и
климата,
потенциалът на други местни източници, като
например
енергията
от
възобновяеми
източници, не е проучен в достатъчна степен.

Въпреки че усилията за гарантиране на
справедлив преход са на ранен етап,
правителството изглежда насочва усилията
си
предимно
към
по-нататъшното
функциониране на топлоелектрическите
централи. Нещо повече, това се случва при
неблагоприятна конюнктура — нарастване на
разходите за въглеродни емисии (вж.
раздел 4.4.3). За да се улесни продължаването
на експлоатацията на тези централи, България
планира да предостави безплатни квоти за
емисии на производителите на електроенергия
въз основа на дерогацията по член 10в от
преразгледаната Директива за схемата на ЕС за
търговия с емисии за периода 2021—2030 г.(119)
и много централи поискаха дерогация от
правилата, определени в Директивата относно
емисиите от промишлеността. Освен това
България подаде заявление за проверка на
съответствието с правилата за държавна помощ
за планирана рекапитализация на ТЕЦ „Марица
Изток 2“, като има и планове за създаването на
механизъм за осигуряване на капацитет, в
който могат да участват топлоелектрически
централи.

Ефективното използване на ресурсите има
стратегическо значение за декарбонизацията
на икономиката. През следващите години
системата на ЕС за търговия с емисии ще
мобилизира значително финансиране за
действия в областта на климата и инвестиции в
областта на нисковъглеродните технологии.
През следващото десетилетие България ще
получи близо 6 % от Модернизационния фонд
(около 400 милиона евро, в зависимост от
цената
на
въглеродните
емисии),
предназначени
за
подпомагането
на
енергийната ефективност и модернизирането
на енергийните системи в държавите членки с
по-ниски доходи. Освен това, поради повисоката цена на въглеродните емисии,
приходите на България от търговете на квоти
по схемата на ЕС за търговия с емисии почти се
утроиха през 2018 г. в сравнение с 2017 г.,
възлизайки на 368 милиона евро. Тези
увеличени ресурси предоставят постоянна
възможност за предприемане на мерки за
устойчивост и декарбонизация. Новият Зелен
пакт за Европа заедно с Фонда за справедлив
преход може също да спомогне да се ускорят
намаляването на въглеродния отпечатък и
подобряването на състоянието на околната
среда в района.

За да подпомогне постигането на целите на
енергийния съюз по отношение на
сигурността на доставките, България
възнамерява да разчита на използването на
местни
енергийни
ресурси.
Атомната
електроцентрала „Козлодуй“ получи лиценз за
(119) Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и
на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Директива
2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните
намаления на емисии и на нисковъглеродните
инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814 (ОВ L 76,
19.3.2018 г., стр. 3).
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Каре 4.5.1: Въгледобивни региони в преход
През 2019 г. в България имаше 16 лицензирани въглищни минни дружества и 24 местни
рудника за добив на кафяви и лигнитни въглища, разположени в два района на ниво NUTS 2(1).
Комбинираното им годишно производство възлиза на 35,5 милиона тона (приблизително 5,7 Mtoe),
което представлява 99 % от общото брутно вътрешно потребление. През 2018 г. в сектора на
въгледобива бяха заети 15 000 души( 2), което представлява спад с 2 400 души в сравнение с 2017 г., но
все още е доста над равнището от 2013 г. от 11 000 души, които са работили в добива на кафяви и
лигнитни въглища. По цялата верига за създаване на стойност в сектора на въглищата броят на
работните места, зависими от въгледобивните дейности, се изчислява(3) на 22 500, като в два района
на ниво NUTS 2(4) благодарение на този сектор има повече от 1 000 непреки работни места.
Понастоящем има 38 мощности за производство на електроенергия в 11 функциониращи
електроцентрали на въглища, с инсталирана комбинирана мощност от 4 600 MW, което
представлява почти от 40 % от общата инсталирана мощност на работещите електроцентрали в
страната. Въглищните електроцентрали са разположени във всичките 6 района на ниво NUTS 2 в
България, а 88 % от въглищните електроцентрали се намират в 2 района на ниво NUTS 2. Средната
възраст на електропроизводствените мощности на въглища е 39,2 години, като тя варира от
8 години(5) до почти 70 години(6), а според оценките общата им ефективност е доста под тази на
настоящите съвременни технологии. Счита се(7), че електроцентралите, работещи на въглища,
осигуряват пряко заетост на 5 900 души, докато мултиплициращият ефект в свързаните с тях отрасли
е 2,2 или 12 800 заети лица.
Потенциалното извеждане от експлоатация под натиска на конкуренцията в свят с ограничени
въглеродни емисии, може да доведе до загубата на около 20 900 преки работни места,
концентрирани в два района на ниво NUTS 2(8). Като се вземат предвид вторичните ефекти върху
заетостта, броят на засегнатите работници ще се увеличи с още 35 300, достигайки общо 56 200. Като
се има предвид, че средните годишни заплати в миннодобивния сектор и в сектора за добив на
инертни материали от кариери са много по-високи от средните заплати в промишлеността и местната
икономика, потенциалната загуба на работни места ще засегне семействата и от гледна точка на
загубата на доход. По този начин със средно 2,2 члена на домакинство потенциалният брой на
засегнатите лица се оценява на 123 600 души. Тази трудна ситуация се утежнява допълнително от
факта, че регионите с висок дял на работни места във въгледобивната промишленост по принцип имат
слабо развити други икономически сектори.
През следващите десетилетия регионите с високи равнища на заетост във въгледобивните
дейности ще бъдат изложени на неблагоприятни социално-икономически въздействия
вследствие на прехода към икономика с нисковъглеродни и чисти източници на енергия.
Свързаните с прехода предизвикателства в България са значителни( 9), тъй като производството на
въглища в страната представлява 7 % от производството на въглища в ЕС, а работните места във
въгледобивния сектор — 6 % от тези в ЕС. Според предварителните оценки на органите разходите за
прехода също ще бъдат високи. В настоящия контекст на повишаване на цените на квотите за емисии
инвестициите в ремонт или нови въглищни мощности не са рентабилни и финансовата
жизнеспособност на много централи е поставена под въпрос. Освен това се очаква голяма част от
съществуващите електроцентрали на въглища да бъде подложена на натиск от страна на акционерите
в случай на замразяване на дейността или ранно извеждане от експлоатация.
Смята се, че електроцентралите, работещи на въглища, са отговорни за повече от 650 случая на
преждевременна смърт през 2016 г. и за разходи за здравеопазване в размер до 2 милиарда
лева(10). От 2007 г. насам България непрекъснато надвишава пределно допустимите стойности за
прахови частици (прах) във всички зони на следене на качеството на въздуха и за SO2 в зоната за
качество на въздуха в югоизточната част на страната, в която се намират четирите най-големи
топлоелектрически централи, всички от които са на въглища.
Поради това България следва да подготви стратегия за постепенното преструктуриране на
промишлеността, насочена към подпомагане на съкратените работници от въгледобива,
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развиване на алтернативни бизнес възможности и запазване или увеличаване на регионалната
заетост и регионалния икономически растеж. Извеждането от експлоатация на активи във
въгледобивния сектор би могло да осигури нови възможности за заетост и бизнес на основата на
индустриалното наследство на засегнатите региони и създаването на нови, конкурентоспособни
сектори и услуги. Тясното сътрудничество между органите, дружествата, профсъюзите,
инвеститорите и местните общности е от съществено значение, за да се определят най-устойчивите
видове употреба и да се постигне максимално социално-икономическо развитие. Следва също така
да се разработи план за преодоляване на разликата в доставките на енергия, особено по отношение на
основните доставки, чрез изграждане на нови електроцентрали и съоръжения. Инициативата на ЕК за
въгледобивните региони в преход може да подпомогне изготвянето на такава стратегия и да
набележи приоритетни проекти и мерки, както и да подпомогне диалога на национално и регионално
равнище с управляващите органи, администриращи средства на ЕС, за да се улесни финансирането
на въгледобивните региони. Фондът за справедлив преход може допълнително да допринесе за
смекчаването на неблагоприятните социално-икономически въздействия на прехода.
(1) Съответно Югозападният (BG41) и Югоизточният район (BG34).
(2) По-голямата част от тях са заети в мините за добив на лигнитни въглища и около 200 души — в мините за добив
на кафяви въглища. Източник: Евростат; Статистика за работната сила, [lfsa_egan22d].
(3) Оценка въз основа на мултипликатора на таблиците „Ресурс - Използване“ на ОИСР от 2015 г., в която се
отбелязва, че загубата на 1 работно място във въгледобивния сектор ще доведе до 1,5 по-малко работни места в
други сектори на икономиката.
(4) Вж. бележка под линия 1.
(5) За някои от реконструираните централи в Маришкия басейн.
(6) 5-ти котел на ТЕЦ „Република“, част от „Топлофикация — Перник“.
(7) Оценка на Министерството на финансите на България.
(8) Вж. бележка под линия 1.
(10) Източник: База данни Europe Beyond Coal; статус: 12 юли 2019 г. Интерактивна карта на разположение на
адрес: https://beyond-coal.eu/data/?type=maps&layer=2
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: ОБЩ ПРЕГЛЕД

Поети задължения

Обобщена оценка(120)

Специфични за държавата препоръки (СДП) за 2019 г.
СДП 1: Да подобри събирането на България постигна съществен напредък по отношение
данъците чрез целенасочени мерки в на изпълнението на СДП 1.
области като данъците върху горивата и
труда. Да модернизира корпоративното
управление на държавните предприятия
чрез приемането и привеждането в
действие на бъдещото законодателство.
Да подобри събирането на данъците чрез Като цяло България отбелязва известен напредък —
целенасочени мерки в области като наблюдава се известно подобрение в събирането на
данъците върху горивата и труда.
данъците и спазването на данъчното законодателство,
особено по отношение на данъците върху труда и
горивата. Приходите от данъка върху труда нарастват с
по-голям процент в сравнение с нарастването на
данъчната основа (възнаграждения на наетите лица)
както през 2017 г. (с 3 процентни пункта), така и през
2018 г. (с 1,6 процентни пункта). Второ, количеството
недекларирано гориво намалява — за периода от 2018 г.
до средата на 2019 г. това намаление е около 14 %
(около 1 милион литра). Настоящата липса на планове
за бъдеща национална стратегия за подобряване на
спазването на данъчното законодателство е причина за
безпокойство, като в стратегическите приоритети на
Националната агенция за приходите има известна
неопределеност („доброволно спазване, борба с
данъчните измами, събиране на данъчни задължения,
продължаване на основаното на риска планиране“) и е
вероятно да разчитат прекомерно на незадължителни
(120) При оценката на напредъка по изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки (СДП) са използвани
следните категории:
Никакъв напредък: Държавата членка не е обявила по надежден начин и не е приела мерки за изпълнение на съответната
СДП. Тази категория обхваща редица типични ситуации, които следва да се оценяват за всеки отделен случай, като се
отчитат специфичните за всяка държава условия. Те включват следното: никакви правни, административни или
бюджетни мерки не са били обявени в националната програма за реформи, или в други официални съобщения до
националния парламент/съответните парламентарни комисии или Европейската комисия публично (например в
изявление за пресата или информация на уебсайт на правителството); управляващият или законодателният орган не е
представил никакви незаконодателни актове; държавата членка е предприела първи стъпки за изпълнението на СДП,
като например възлагане на проучване или създаване на проучвателна група с цел анализ на възможните мерки, които
да бъдат предприети (освен ако в СДП изрично се съдържа изискване за насоки или проучвателни действия). Тя обаче
не е предложила конкретни ясно формулирани мерки за изпълнение на СДП.
Ограничен напредък: Държавата членка е обявила някои мерки, но те изпълняват СДП само в ограничена степен, и/или е
представила законодателни актове пред управляващия или законодателния орган, но те все още не са приети и са
необходими значителни допълнителни незаконодателни действия преди да бъдат изпълнени СДП; е представила
незаконодателни актове, но не е осигурила тяхното прилагане, необходимо за изпълнението на СДП.
Известен напредък: Държавата членка е приела мерки, които гарантират частично изпълнение на СДП, и/или които са
насочени към изпълнение на СДП, но все още са необходими съществени усилия за пълното изпълнение на СДП, тъй
като са изпълнени само някои от приетите мерки. Например дадена мярка или мерки са били приети от националния
парламент или с министерско решение, но не са били приети решения за тяхното изпълнение.
Съществен напредък: Държавата членка е приела мерки, които изпълняват в голяма степен СДП и повечето от които вече
са приложени.
Изпълнение в пълна степен: Държавата членка е предприела всички мерки, необходими за подходящото изпълнение на СДП.
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мерки, водещи до засилено доброволно спазване.
Да
модернизира
корпоративното
управление на държавните предприятия
чрез приемането и привеждането в
действие на бъдещото законодателство.

Наблюдава се съществен напредък — в ход е важна
реформа на рамката за корпоративно управление на
държавните предприятия. Тя включва приемането на
закон за преразглеждане на рамката и принципите на
корпоративното
управление
на
държавните
предприятия. Реформата ще бъде напълно завършена
едва след като бъдат изготвени и приведени в действие
подзаконовите актове. В новия закон са предвидени
следващите стъпки и графикът за завършването на
реформата.

СДП 2: Да гарантира стабилността на България постигна известен напредък по отношение на
банковия сектор чрез засилване на изпълнението на СДП 2.
надзора, насърчаване на адекватната
оценка
на
активите,
включително
банковите обезпечения, и насърчаване на
функциониращ
вторичен
пазар
за
необслужваните кредити. Да гарантира
ефективен надзор и прилагане на
нормативната уредба за борба с
изпирането на пари.
Да укрепи
небанковия финансов
сектор чрез
ефективно прилагане на основан на риска
надзор, изпълнение на приетите наскоро
насоки за оценка и осъществяване на
надзор на групово равнище. Да изпълни
предстоящата пътна карта за справяне с
установените пропуски в нормативната
уредба за обявяване в несъстоятелност.
Да насърчава стабилността на сектора на
автомобилното
застраховане
чрез
преодоляване
на
пазарните
предизвикателства
и
оставащите
структурни слабости.
Да гарантира стабилността на банковия Съществен напредък: С оглед сближаването на
сектор чрез засилване на надзора,
надзорните практики в целия ЕС Българската народна
банка (БНБ) следи за прилагането на насоките,
препоръките и другите мерки, одобрени от Европейския
банков орган (ЕБО). По време на периода, предмет на
докладване, БНБ одобри решения за прилагането на
редица насоки на ЕБО.
насърчаване на адекватната оценка на Известен напредък: Независимо от усилията и
активите,
включително
банковите постигнатия напредък, в баланса на банките все още
обезпечения,
присъстват редица активи, за които оценката е трудна,
като например обезпеченията на недвижими имоти. От
юни 2018 г., когато по силата на Закона за независимите
оценители станаха задължителни национални стандарти
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за независимите външни оценители на обезпечения,
бяха създадени условия за хармонизиране на
практиките за оценяване.
и
насърчаване
вторичен пазар
кредити.

на
за

функциониращ Известен
напредък:
Вторичният
пазар
на
необслужваните необслужваните кредити стана по-динамичен, поспециално по отношение на заемите на дребно, като
също така се наблюдава известно подобрение в
сегмента на НФП. Достатъчната ликвидност стимулира
търсенето на портфейли с необслужвани кредити и
продажби на обезпечения, като на пазара навлязоха и
големи международни дружества.

Да гарантира ефективен надзор и Ограничен напредък: България постигна известен
прилагане на нормативната уредба за напредък по отношение на нормативната уредба. В края
борба с изпирането на пари.
на ноември 2019 г. Народното събрание прие Закона за
изменение на Закона за борба с изпирането на пари, с
който се транспонира Директива (ЕС) 2018/843 (ДБИП
5), както и оставащите разпоредби от Директива (ЕС)
2015/849, за да се предотврати използването на
финансовата система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма (ДБИП 4). Националната
оценка на риска приключи през януари 2020 г. и
изтъкна редица значителни заплахи. Използването на
финансово-разузнавателни данни продължава да бъде
недостатъчно и все още не е приложен основаният на
риска подход към надзора. Разследванията на случаите
на корупция се увеличиха, но постановяването на
окончателни присъди остава много ограничено.
Да укрепи небанковия финансов сектор Съществен напредък: Надзорът беше засилен в
чрез ефективно прилагане на основан на няколко отношения. Насоките за основан на риска
риска надзор,
надзор на застрахователния и пенсионноосигурителния
сектор започнаха да се прилагат от 1 януари 2019 г.
Възможно е тези нови правила да бъдат преразгледани
през 2020 г. въз основа на натрупания опит и новите
налични данни. Въз основа на допълнителни тестове
може да се наложи въвеждането на допълнителни
подобрения в новия подход, за да се извлекат всички
ползи от мярката.
наскоро приетите насоки за оценка

Известен напредък: Нормативната уредба се подобри.
Правителството прие важни изменения на две наредби в
областта на застраховането и пенсионното осигуряване:
Наредба № 53 за изискванията към отчетността,
оценката на активите и пасивите и образуването
на техническите резерви на застрахователите,
презастрахователите и Гаранционния фонд и Наредба
№ 9 за начина и реда за оценка на активите и пасивите
на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и
на пенсионноосигурителното дружество. Независимо от
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постигнатия напредък, е необходимо да се отстранят
оставащите слабости в практиките за оценяване, поспециално по отношение на адекватността на
техническите резерви на застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите и текущата
целесъобразност на оценката на активите, които не се
търгуват на регулиран пазар.
и надзора на ниво група.

Известен напредък: В зависимост от резултата от
процеса на преструктуриране груповият надзор може да
се превърне в проблем за една конкретна
застрахователна група. Комисията за финансов надзор,
Европейският орган за застраховане и професионално
пенсионно осигуряване (EIOPA) и една определена
застрахователна група работиха върху споразумение
относно вида групов надзор, който следва да се прилага
за този субект. Понастоящем тази група предприема
действия за придобиването на голямо дружество,
работещо извън небанковия сектор, и може да претърпи
преструктуриране. Ако този процес приключи успешно,
ще започне нова процедура за идентифициране на
групата, която ще доведе до идентифицирането на
групата
като
застрахователен холдинг
(което
предполага пълен групов надзор) или като холдинг със
смесена дейност (което предполага по-ограничен
надзор).

Да изпълни предстоящата пътна карта за Ограничен
напредък:
На
19
юни
2019 г.
справяне с установените пропуски в правителството прие Пътната карта относно рамката за
нормативната рамка за обявяване в несъстоятелност и създаде специален координационен
несъстоятелност.
орган — т.нар. „Съвет за управление“, който ще
отговаря за цялостното управление и координация при
изпълнението на Пътната карта. Работата по
изпълнението на Пътната карта относно рамката за
несъстоятелност вече е в ход. Министерството на
правосъдието създаде междуведомствена работна група,
която да изготви необходимите законодателни
изменения до края на юни 2020 г. В тази група ще
вземат участие широк кръг заинтересовани страни, в
това число представители на правителството, съдебната
власт, практикуващите юристи и академичните среди.
Въпреки това е необходимо да се направи повече.
Да насърчава стабилността на сектора на
автомобилното
застраховане
чрез
преодоляване
на
пазарните
предизвикателства
и
оставащите
структурни слабости.

Ограничен напредък: Застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите заслужава понататъшно внимание. Тази застраховка представлява
голям дял от портфейла на всички български
застрахователи. Дълго време нейната рентабилност бе
недостатъчна поради силната ценова конкуренция в
сектора. След като през 2018 г. размерът на
застрахователните премии бе увеличен значително,
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финансовите резултати от застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите се подобриха.
Платежоспособността на някои от участниците зависи
от валидността на допусканията, на които се основава
оценката на техните активи и пасиви. Понастоящем в
небанковия сектор все още се констатират някои
слабости и области на особен риск, включително
ефективността на системата за управление и
прилагането
на
принципа
на
консервативния
инвеститор, за които трябва да се гарантират устойчиви
корекции. Правителството планираше да измени до 31
декември
2019 г.
законодателството
относно
прилагането на системата бонус-малус в съответствие с
резултатите от обществената консултация, но крайният
срок не беше спазен. Правителството планираше до 31
декември 2019 г. да приеме наредба за одобрение на
методология
за
определяне
на
размера
на
обезщетението за имуществени и неимуществени вреди,
претърпени в резултат на телесна повреда на
пострадалото лице и за определяне на размера на
обезщетението за имуществени и неимуществени вреди,
претърпени от увреденото лице вследствие на смъртта
на пострадалия. Крайният срок обаче не беше спазен.
Българското бюро „Зелена карта“ все още в режим на
мониторинг, а общият презастрахователен договор все
още предстои да бъде сключен.
СДП 3: Да насочи икономическата България
постигна
ограничен
политика, свързана с инвестициите, към изпълнението на СДП 3.
научните изследвания и иновациите,
транспорта, по-специално към неговата
устойчивост, водите, отпадъците и
енергийната
инфраструктура
и
енергийната ефективност, като отчита
регионалните различия и подобрява
бизнес средата.

напредък

по

Да насочи вниманието на икономическата Ограничен
напредък:
Разходите
за
политика, свързана с инвестициите, към научноизследователска
и
развойна
дейност
научните изследвания и иновациите,
продължават да бъдат много ниски както в публичния,
така и в частния сектор. България има петия най-нисък
интензитет на НИРД в ЕС: 0,75 % от БВП през 2018 г. с
много слабо увеличение от 0,74 % от БВП през 2017 г.
Изключително ниският интензитет на НИРД в
публичния сектор (0,21 % от БВП през 2018 г., което
представлява третата най-ниска стойност в ЕС) е
особено тревожен факт, а от 2000 г. той предимно
намалява. Това пречи да се изгради необходимият
капацитет,
тъй
като
научноизследователската
инфраструктура е остаряла и много ниските заплати
действат като възпиращи фактори за привличането и
задържането на млади таланти. Макар че интензитетът
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на НИРД в частния сектор се увеличи между 2009 г. и
2014 г., вече и той е низходящ (0,54 % от БВП през
2018 г., спад в сравнение с най-високата отчетена
стойност от 0,70 % през 2015 г.).
транспорта, по-специално към неговата Ограничен напредък: Качеството на пътната
устойчивост,
инфраструктура през последните години леко се
подобри вследствие на значителните инвестиции,
подкрепени
от
европейските
структурни
и
инвестиционни фондове. Продължаващото изграждане
на националната автомагистрална мрежа свидетелства
за добрите намерения за модернизиране, но то все още
протича с бавни темпове. В областта на
инфраструктурата са необходими усилия по отношение
на железопътната инфраструктура, за да се избегне
сегментирането на модернизирани и немодернизирани
участъци, както и за разработването на допълнителна
железопътна мрежа, свързваща стратегически точки,
като същевременно се развива и мрежа от
мултимодални платформи за транзитни цели и за целите
на вътрешния транспорт. Степента на навлизане на
леките автомобили, използващи алтернативни горива, е
все още сравнително ниска в сравнение с държавите с
най-добри резултати в ЕС. В автомобилния транспорт,
железопътния транспорт и транспорта по вътрешни
водни пътища външните разходи, свързани с
произшествия и околната среда (замърсяването на
въздуха, изменението на климата, производството на
енергия, шума, увреждането на местообитанията),
възлизат на около 7 милиарда евро годишно, което
съответства на 6,5 % от БВП на България. Ползвателите
на пътищата генерират почти 98 % от тези разходи.
Докато ползватели на пътищата плащат 97 % от
приходите в транспорта, данъците и таксите, заплащани
от тях, не покриват общия размер на разходите за
транспорт, тъй като те покриват 66 % и 46 % от общите
външни и инфраструктурни разходи съответно за
пътници и товари. В момента железопътният,
въздушният и водният транспорт имат много ограничен
принос към приходите от транспорта, което поставя под
въпрос устойчивостта на транспорта.
водите, отпадъците и енергийната Ограничен напредък: Води — ограничен напредък:
инфраструктура
и
енергийната ограничено прилагане на място; България все още е
ефективност, като отчита регионалните далеч от постигането на съответствие с Директивата за
различия
питейната вода и Директивата за пречистването на
градските отпадъчни води. Отпадъци — известен
напредък: има известен напредък при закриването и
рекултивацията на депа за отпадъци, които не отговарят
на изискванията. Приключените и текущите проекти за
инфраструктура за отпадъци, финансирани по различни
програми, включително, но не само фондове на ЕС, са с
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ограничен мащаб; много проекти все още предстои да
бъдат изпълнени в бъдеще. Инвестициите в
научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в
нисковъглеродни технологии са на доста ниско
равнище, но се увеличават. Това увеличение се дължи
главно на частния сектор. Ключова роля в
разработването и внедряването на нисковъглеродни
технологии играе Иновационната стратегия за
интелигентна специализация 2021—2027 г., която в
момента се актуализира. Отбелязан е много ограничен
напредък в постигането на индикативната национална
цел за енергийна ефективност за 2020 г. През 2018 г.
крайното енергопотребление в България леко се
увеличи в сравнение с 2017 г., като продължава да бъде
над линейната траектория с 11 процентни пункта.
Аналогично, през 2018 г. България не намали в
достатъчна степен своето първично енергопотребление,
за да остане под линейната траектория. Има нерешени
въпроси, свързани със спазването на правните
изисквания, а настоящата правна уредба не осигурява
достатъчно стимули за задължените страни да
инвестират повече в икономии на енергия. Все още има
огромен потенциал за енергоспестяване и намаляване на
въглеродните емисии, който трябва да бъде разгърнат
чрез целенасочени мерки в промишлеността, транспорта
и жилищния сектор — през 2018 г. най-високо бе
потреблението на енергия в транспортния сектор
(34 %), следвано от промишлеността (28 %) и
домакинствата (24 %). Процесът на ефективна
енергийна трансформация е свързан със сериозни
социални предизвикателства, като например загубите на
работни места и понижаването на стандартите за
качество на живот. За да се улесни справедливият
преход
към
нисковъглеродна
икономика
от
макроикономическа и социално-икономическа гледна
точка, са необходими значителни инвестиции в областта
на климата и енергията. Все още не са разгледани мерки
за
трансформация.
През
октомври
2019 г.
правителството посочи, че е било дадено началото на
обсъждане със заинтересованите страни относно
възможността за присъединяване към платформата на
ЕК за въгледобивните региони в преход, което, ако и
когато бъде осъществено, би могло да спомогне за
набелязването на приоритетни проекти, мерки и
инвестиции. Свързана с инвестициите икономическа
политика в областта на енергийната инфраструктура:
Съществен напредък по отношение на природния газ
(работа по изграждането на междусистемна газова
връзка Гърция-България + укрепване и модернизиране
на вътрешната мрежа под високо налягане + подобрено
функциониране на пазара на едро чрез създаване на
газов център + проекти от общ интерес + Решение на
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Министерски съвет за придобиване на дял от терминала
за втечнен природен газ в Северна Гърция); известен
напредък в областта на електроенергията (увеличаване
на
капацитета
на
вътрешните
електрически
далекопроводи + междусистемни връзки + подобрено
функциониране на пазара на едро чрез свързване на
пазарите в рамките на деня) Свързана с инвестициите
икономическа политика в областта на енергийната
ефективност: Ограничен напредък: инвестициите в
НИРД в областта на нисковъглеродните технологии са
по-малко от 1 %, като частните НИРД нарастват, докато
публичните НИРД остават на най-ниското равнище в
ЕС, доста под 0,4 % от БВП. Ограничен напредък в
постигането на индикативната национална цел за
енергийна ефективност за 2020 г.
и да подобрява бизнес средата;

Известен напредък: България изпълнява мерки за
подобряване на бизнес средата и за премахване на
съществуващите пречки пред инвестициите, но до
момента те не са довели до значителни подобрения.

СДП 4: Да подобри пригодността за България
постигна
ограничен
заетост чрез засилване на уменията, изпълнението на СДП 4.
включително на цифровите умения. Да
повиши качеството, приложимостта на
пазара на труда и приобщаващия характер
на образованието и обучението, поспециално за ромите и другите групи в
неравностойно
положение.
Да
предприеме
мерки
за
социално
приобщаване чрез подобряване на
достъпа до интегрирани социални услуги
и услуги по заетостта и по-ефективно
подпомагане на минималните доходи. Да
подобри достъпа до здравни услуги,
включително чрез намаляване на преките
плащания от страна на пациентите и
справяне с недостига на медицински
специалисти.

напредък

по

Да подобри пригодността за заетост чрез Известен напредък: Системните усилия за повишаване
засилване на уменията, включително на на уменията на търсещите работа, чрез обучения,
цифровите умения.
стажове, чиракуване и дуално ПОО, дават положителни
резултати. На национално и местно равнище през
2019 г. бяха осъществени дейности за подобряване на
пригодността за заетост на уязвимите групи. В ход са
мерки за подобряване на адекватността на ПОО и
висшето образование спрямо пазара на труда, въпреки
че тяхното въздействие е все още ограничено.
Да повиши качеството, приложимостта на Ограничен напредък Бе постигнат ограничен напредък
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пазара на труда и приобщаващия характер
на образованието и обучението, поспециално за ромите и другите групи в
неравностойно положение.

в областта на образованието и обучението, тъй като
предизвикателствата, свързани с качеството и
приобщаването, по-специално по отношение на ромите,
остават. Въздействието на мерките за справяне с някои
от тези предизвикателства все още предстои да бъде
видяно. Предприети са мерки за подобряване на
адекватността на образованието спрямо пазара на труда,
но тяхното въздействие е ограничено.

Да предприеме мерки за социално
приобщаване чрез подобряване на
достъпа до интегрирани социални услуги
и услуги по заетостта

Ограничен напредък България планира да подобри
предоставянето на социални услуги с новия закон,
приет през март 2019 г., но тъй като влизането му в сила
беше отложено за втората половина на 2020 г., той не се
прилага и планираният график може да бъде
допълнително удължен.

и
по-ефективно
подпомагане
минималните доходи.

на Известен напредък Бяха предприети мерки за
подобряване на адекватността и покритието на помощта
за отопление като част от подпомагането на
минималните доходи, и по-специално чрез изменението
на критериите за получаване и увеличението с 24,5 % на
помощта и с 21 % на броя на получаващите я в
сравнение с 2018 г.

Да подобри достъпа до здравни услуги,
включително чрез намаляване на преките
плащания от страна на пациентите и
справяне с недостига на медицински
специалисти.

Ограничен напредък Голяма част от мерките за
решаване на проблемите, свързани с достъпа до здравни
грижи, включително преките плащания от страна на
пациентите и недостига на здравни специалисти, са на
етап изработване или приемане.

Стратегия „Европа 2020“ (национални цели и напредък)
Цел по отношение на заетостта, заложена 72,4 % (2018 г.)
в националната програма за реформи: 76
%.
Цел за НИРД, заложена в националната
програма за реформи: 1,5 % от БВП

Не е постигнат напредък по отношение на целта за
интензивност на НИРД.

Национална цел по отношение на
емисиите на парникови газове:
— + 20 % през 2020 г. в сравнение с
2005 г. (в секторите, които не са
включени в схемата на ЕС за търговия с
емисии)

Въпреки че целта за 2020 г. беше постигната,
предварителните инвентаризации сочат, че разликата
спрямо целта за 2018 г. се очаква да бъде близо 3
процентни пункта.

Цел по отношение на дела на енергията
Предварителните инвентаризации сочат, че през 2018 г.
от възобновяеми енергийни източници за България вече е превишила целта си за 2020 г. за дела на
2020 г.: 16 % енергия от възобновяеми
енергията от възобновяеми източници с 2,7 процентни
източници в брутното крайно енергийно
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потребление

пункта.

Енергийна ефективност, цели за 2020 г. за Като продължение на тенденцията от предходните
потреблението на енергия:
години, крайното енергопотребление на България през
2018 г. леко се увеличи, оставайки над линейната
Индикативната цел на България за 2020 г. траектория с 11 процентни пункта. Първичното
за енергийна ефективност е 16,9 милиона енергопотребление в България през 2018 г. също се
тона нефтен еквивалент (Mtoe), изразени запази над линейната траектория, което излага на риск
в първично енергопотребление, и
изпълнението на задължението ѝ до 2020 г.
8,6 Mtoe, изразени като крайно
енергопотребление.
Цел по отношение на преждевременно
12,7 % през 2018 г. Няма напредък от 2010 г. насам (+0,1
напусналите училище/курс на обучение: пункта).
11 % от населението на възраст 18—24 г.
Цел по отношение на висшето
образование: 36 % от населението на
възраст 30—34 г.

33,7 % през 2018 г. Делът на завършилите висше
образование непрекъснато се подобрява (+6,9 пункта от
2012 г. насам), но е малко вероятно да достигне
националната цел до 2020 г.

Цел за намаляване на броя на хората,
изложени на риск от бедност или
социално изключване, изразена като
абсолютен брой хора: намаление с
260 000 (базово равнище 2008 г.:
1 632 120).

1 550 797 (2018 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: АНАЛИЗ НА КОМИСИЯТА НА
УСТОЙЧИВОСТТА НА ДЪЛГА И ФИСКАЛНИТЕ РИСКОВЕ

Прогнози за консолидирания държавен дълг според базовия сценарий, алтернативните сценарии и тестовете за чувствителност

България - Прогнози за дълга, базов сценарий
Съотношение на брутния дълг
Изменение в съотношението (-1+2+3)
от които
(1) Първично салдо (1.1+1.2+1.3)
(1.1) Структурно първично салдо (1.1.1-1.1.2+1.1.3)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.
22.3
21.1
19.9
18.6
17.0
15.6
14.5
13.4
12.5
11.6
10.8
10.0
9.3
-3.1
-1.1
-1.3
-1.2
-1.6
-1.4
-1.1
-1.1
-1.0
-0.9
-0.8
-0.8
-0.7
2.4
2.4

1.7
1.5

1.4
1.2

1.5
1.2

1.4
1.2

1.2
1.1

1.0
1.0

0.9
0.9

0.8
0.8

0.8
0.8

0.7
0.7

0.7
0.7

0.6
0.6

2.4

1.5

1.2

1.2

1.2
0.0
0.0

1.2
0.1
0.0

1.2
0.2
0.0

1.2
0.3
0.0

1.2
0.4
0.0

1.2
0.4
0.0

1.2
0.5
0.0

1.2
0.5
0.0

1.2
0.6
0.0

0.0
0.0
-1.1

0.2
0.0
-1.1

0.2
0.0
-0.6

0.3
0.0
-0.5

0.2
0.0
-0.2

0.1
0.0
-0.2

0.0
0.0
-0.1

0.0
0.0
-0.2

0.0
0.0
-0.1

0.0
0.0
-0.1

0.0
0.0
-0.1

0.0
0.0
-0.1

0.0
0.0
-0.1

0.6
-0.7
-1.0

0.6
-0.7
-1.0

0.6
-0.6
-0.6

0.6
-0.5
-0.5

0.5
-0.3
-0.4

0.5
-0.3
-0.4

0.4
-0.3
-0.3

0.4
-0.3
-0.3

0.4
-0.2
-0.3

0.3
-0.2
-0.2

0.3
-0.2
-0.2

0.3
-0.2
-0.2

0.3
-0.1
-0.2

0.4

1.7

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(1.1.1) Структурно първично салдо (преди разходи, свързани със застаряването)
(1.1.2) Разходи, свързани със застаряването
(1.1.3) Други (данъци и доход от собственост)

(1.2) Цикличен компонент
(1.3) Еднократни и други временни мерки
(2) Лавинообразен ефект (2.1+2.2+2.3)
(2.1) Лихвени разходи
(2.2) Ефект на растежа
(2.3) Инфлационен ефект

(3) Корекция наличности-потоци
Дългът като процент от БВП - България
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Бележка: За повече информация вж. Обзора на Европейската комисия за устойчивостта на обслужването на дълга за 2019 г.
[1] Първата таблица представя прогнозите според базовия сценарий без промяна във фискалната политика. Тя показва прогнозната динамика на държавния дълг и неговата разбивка между
първичното салдо, лавинообразния ефект и корекциите наличности-потоци. Лавинообразните ефекти измерват нетното въздействие на противодействащите ефекти на лихвените проценти,
инфлацията, реалния растеж на БВП (и валутните курсове в някои държави). Корекцията наличности-потоци включва разликата между счетоводната отчетност на касова основа и счетоводната
отчетност на принципа на текущото начисляване, нетното натрупване на активи, както и остойностяването и други остатъчни ефекти.
[2] Графиките представят поредица от тестове за чувствителност около базовия сценарий, както и алтернативни сценарии на политиката, и по-специално: сценарий на историческото структурно
първично салдо (СПС) (където СПС е определено на историческата си средна стойност), сценарий на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) (където се предполага, че фискалната политика се развива
в съответствие с основните разпоредби на ПСР), сценарий с по-висок лихвен процент (+1 процентен пункт в сравнение с базовия сценарий), сценарий с по-нисък ръст на БВП (-0,5 процентен пункт в
сравнение с базовия сценарий) и отрицателен шок за СПС (калибриран въз основа на прогнозната промяна). Включват се и утежнен комбиниран сценарий и засилени тестове за чувствителност (за
лихвения процент и растежа), както и стохастични прогнози. Подробна информация за съставянето на тези прогнози може да бъде намерена в Прегледа на финансовата стабилност за 2018 г. и Обзора
за устойчивостта на обслужването на дълга за 2019 г.
[3] Втората таблица представя общата класификация на фискалния риск в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.
a) В краткосрочен план категорията на риска (нисък/висок) се основава на показателя S0. S0 е показател за ранно откриване на фискалния риск в предстоящата година, основан на 25 фискални и
финансово-конкурентни променливи, доказали се в миналото като водещи показатели за фискален стрес. Критичният праг, над който се сигнализира за финансови затруднения, е 0,46.
б) В средносрочен план категорията на риска (нисък/среден/висок) се основава на съвместното използване на индикатора S1 и на резултатите от анализа на устойчивостта на дълга. Показателят
S1 измерва изискваната фискална корекция (натрупана през 5-те години спед прогнозния период и продължаваща след това), за да се намали съотношението на дълга към БВП до 60 % до 2034 г.
Използваните критични стойности са 0 и 2,5 процентни пункта от БВП. Класификацията в анализа на устойчивостта на дълга се основава на резултатите от пет детерминистични сценария (базов,
историческо СПС, по-висок лихвен процент, по-нисък ръст на БВП и отрицателен шок върху СПС) и стохастичните прогнози. Използват се различни критерии, като например прогнозираното ниво
на дълга, развитието на дълга, реализмът на фискалните допускания, вероятността за стабилизиране на дълга и степента на несигурност.
в) В дългосрочен план категорията на риска (нисък/среден/висок) се основава на съвместното използване на показателя S2 и на резултатите от анализа на устойчивостта на дълга. Показателят S2
измерва предварителната и постоянна фискална корекция, необходима за стабилизиране на съотношението на дълга към БВП в безрочна перспектива, включително разходите, свързани със
застаряването. Използваните критични стойности са 2 и 6 процентни пункта от БВП. Резултатите от анализа на устойчивостта на дълга се използват за допълнително квалифициране на
дългосрочната класификация на риска, по-специално в случаите, когато е установена уязвимост на дълга (средна/висока категория на риска по анализа на устойчивостта на дълга).
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ПРИЛОЖЕНИЕ В: СТАНДАРТНИ ТАБЛИЦИ

Таблица В.1: Показатели за финансовите пазари

(1) Последни данни за третото тримесечие на 2019 г. Включват се не само банките, но и всички парично-финансови
институции, с изключение на централните банки.
(2) Последни данни за второто тримесечие на 2019 г.
(3) Тримесечните стойности са на годишна основа.
* В базисни пунктове.
Източник: Европейска комисия (дългосрочни лихвени проценти); Световна банка (брутен външен дълг); Евростат
(частен дълг); ЕЦБ (всички други показатели).
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В. Стандартни таблици

Таблица В.2: Водещи социални показатели

(1) Лица, изложени на риск от бедност или социално изключване: лица, изложени на риск от бедност (ИРБ) и/или
понасящи тежки материални лишения, и/или живеещи в домакинства с нулев или много нисък интензитет на
икономическа активност.
(2) Безработни лица са всички лица, които не са наети, но активно търсят работа и са готови да постъпят на работа
незабавно или в срок от две седмици.
(3) Брутният разполагаем доход на домакинствата се определя в реално изражение, в съответствие с проекта на
Съвместния доклад за заетостта за 2019 г.
(4) Намаление на процента на риска от изпадане в бедност, дължащо се на социални трансфери (изчислено чрез
сравняване на процента на застрашените от изпадане в бедност преди социалните трансфери с този след
трансферите; пенсиите не се разглеждат като социални трансфери в изчислението).
(5) Средно за първите три тримесечия на 2019 г. за равнището на заетост, равнището на безработица и разликата в
заетостта между жените и мъжете.
Източник: Евростат.
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Таблица В.3: Показатели за пазара на труда и образованието

* Показател, който не е включен в таблицата
(1) Дълготрайно безработни са лицата, които са били безработни в продължение на най-малко 12 месеца.
(2) Разлика между средните брутни почасови доходи на платените служители мъже и на платените служители жени,
изразена като процент от средните брутни почасови доходи на платените служители мъже. Тази разлика се определя
като „некоригирана“, тъй като не се коригира с разпределението на индивидуалните характеристики (и по този начин
дава обща представа за неравенството между половете по отношение на заплащането). Включени са всички
служители, работещи в предприятия с десет или повече наети лица, без ограничения за възраст и отработено време.
(3) Резултати от проучването PISA (ОИСР) за ниски резултати по математика при 15-годишните.
(4) Въздействие на социално-икономическия и културния статус върху резултатите от PISA (ОИСР).
(5) Средно за първите три тримесечия на 2019 г. Данните за размера на младежката безработица са сезонно
коригирани.
Източник: Евростат, ОИСР
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Таблица В.4: Показатели за социално приобщаване и здравни показатели

* Показател, който не е включен в таблицата
(1) Процент на изложените на риск от бедност: дял на хората с приравнен разполагаем доход под 60 % от
националния приравнен медианен доход.
(2) Дял на хората, които са подложени на най-малко четири от следните форми на лишения: неспособност i) да
плащат жилищния си наем или сметките си за битови нужди, ii) да поддържат адекватно отопление в дома, iii) да
посрещнат неочаквани разходи, iv) да консумират месо, риба или еквивалентни белтъчини всеки втори ден, v) да си
позволят едноседмична почивка извън дома веднъж годишно, vi) да си позволят кола, vii) да си позволят перална
машина, viii) да си позволят цветен телевизор или ix) да си позволят телефон.
(3) Процент от общия брой на населението, живеещо в пренаселени жилища и жилища с изключително лоши
условия.
(4) Хора, живеещи в домакинства с много нисък интензитет на икономическа активност: дял на хората на възраст
между 0 и 59 години, живеещи в домакинства, в които пълнолетните лица (без децата на издръжка) са работили помалко от 20 % от своето потенциално работно време през предходните 12 месеца.
(5) Съотношение на мединанните индивидуални брутни пенсии на лицата на възраст 65—74 години към средните
индивидуални брутни приходи на лицата на възраст 50—59 години.
(6) Разпространение на фиксирани широколентови връзки (33 %), разпространение на мобилни широколентови
връзки (22 %), скорост (33 %) и достъпност (11 %) от Индекса на ключовите показатели в областта на цифровите
технологии.
Източник: Евростат, ОИСР
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Таблица В.5: Показатели за резултатите и политиката на продуктовите пазари

*Стойностите на показателите от 2003 до 2013 г. са съпоставими, но методиката беше променена значително през 2018 г.
Следователно миналите периоди не могат да бъдат сравнени с показателите за регулиране на продуктовите пазари за 2018 г.
(1) Съотношение между добавената стойност по постоянни цени и броя на заетите лица.
(2) Съотношение между възнагражденията на наетите лица по текущи цени и добавената стойност по постоянни цени.
(3) Методиките, включително допусканията, за този показател са представени подробно на уебсайта:
http://www.doingbusiness.org/methodology
(4) Средна стойност на отговора на въпрос 7B_a. „[Банков заем]: Ако сте кандидатствали и сте се опитали да се договорите за
този вид финансиране през последните шест месеца, какъв бе резултатът?“. Отговорите са кодифицирани, както следва: нула,
ако е получена цялата сума; едно, ако са получени 75 % или повече; две, ако са получени под 75 %; три, ако заявлението е
отказано или отхвърлено; и липсва стойност, ако заявлението е все още в ход или резултатът е неизвестен.
(5) Процент от населението на възраст 15—64 г. със завършено висше образование.
(6) Процент от младежите на възраст 20—24 г. с най-малкото завършен гимназиален етап на средното образование.
(7) Индекс: 0 = не е регулиран; 6 = най-силно регулиран. Методиките на показателите на ОИСР за регулирането на
продуктовите пазари са посочени подробно на уебсайта:
http://www.oecd.org/competition/reform/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm
(8) Проста средна величина на показателите за регулирането за адвокати, счетоводители, архитекти и инженери.
(9)Агрегирани показатели на ОИСР за регулирането в енергетиката, транспорта и комуникациите.
Източник: Европейска комисия; Световната банка, Doing Business („Развиване на бизнес“) (за изпълнението на договорите и за
времето, необходимо за започване на бизнес); ОИСР (за показателите за регулиране на продуктовите пазари); SAFE (за
резултата от заявленията на МСП за банкови заеми). Източник: Европейска комисия; Световната банка, Doing Business
(„Развиване на бизнес“) (за изпълнението на договорите и за времето, необходимо за започване на бизнес); ОИСР (за
показателите за регулиране на продуктовите пазари); SAFE (за резултата от заявленията на МСП за банкови заеми).

97

В. Стандартни таблици

Таблица В.6: Екологосъобразен растеж

Всички макропоказатели за интензитет са изразени като съотношение между физическа величина и БВП (по цени от 2010 г.)
Енергоемкост: съотношеное на брутното вътрешно енергопотребление (в kgoe) и БВП (в EUR).
Въглероден интензитет: съотношение между емисиите на парникови газове (изразени в kg CO2 еквиваленти) и БВП (в EUR).
Ресурсоемкост: съотношение между вътрешното потребление на материали (в kg) и БВП (в EUR).
Интензитет на генерирането на отпадъци: съотношение между отпадъците (в kg) и БВП (в EUR).
Енергиен търговски баланс: балансът на износа и вноса на енергия, изразен като % от БВП.
Дял на енергията в ХИПЦ: делът на „енергийните“ продукти в потребителската кошница, използвана за съставянето на ХИПЦ.
Разлика между промяната в цената на енергията и инфлацията: енергийният компонент на ХИПЦ и общата инфлация в ХИПЦ (годишна
промяна в %).
Действителни единични разходи за енергия: действителните разходи за енергия като % от общата добавена стойност за икономиката.
Енергоемкост на промишлеността: съотношение между крайното потребление на енергия в промишлеността (в kgoe) и брутната
добавена стойност на промишлеността (в EUR по цени от 2010 г.).
Действителни единични разходи за енергия за производствения сектор, с изключение на дейностите по рафиниране: действителните
разходи като % от добавената стойност за производствените сектори.
Дял на енергоемките отрасли в икономиката: дял на брутната добавена стойност на енергоемките отрасли от БВП.
Цени на електроенергията и газта за средните промишлени потребители: интервал на потребление 500—2 000 MWh и 10 000—100 000 GJ;
стойности без ДДС.
Степен на рециклиране на битовите отпадъци: съотношение между рециклираните и компостираните битови отпадъци и общите битови
отпадъци.
Публични инвестиции в НИРД в областта на енергията или околната среда: публични разходи за НИРД за тези категории като % от БВП.
Съотношение на емисиите на парникови газове (ПГ), обхванати от схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ) (с изключение на
авиационния сектор): въз основа на емисиите на парникови газове.
(без земеползването, промените в земеползването и горското стопанство), за които държавите членки са докладвали на Европейската
агенция за околната среда.
Енергоемкост на транспорта: съотношението между крайното енергопотребление на транспортната дейност, включително
международния авиационен сектор (kgoe) и брутната добавена стойност в сектора на транспорта и складирането (през 2010 г., в EUR).
Въглероден интензитет на транспорта: съотношение на емисиите на парникови газове в сектора на транспорта и складирането и
брутната добавена стойност в сектора на транспорта и складирането(през 2010 г., в EUR).
Зависимост от внос на енергия: съотношение между нетния внос на енергия и брутното вътрешно енергопотребление, в това число на
международни котелни горива
Агрегиран индекс на концентрация на доставчика: индекс на Херфиндал, обхващащ нефта, газа и въглищата. По-малките стойности
показват по-голяма диверсификация и следователно по-нисък риск.
Диверсификация на енергийния микс: индексът на Херфиндал, обхващащ природния газ, общо нефтените продукти, ядрената
топлоенергия, енергията от възобновяеми източници и твърдите горива. По-малките стойности показват по-голяма диверсификация.
* Европейска комисия и Европейска агенция за околната среда — предварителни данни за 2018 г.
Източник: Европейска комисия и Европейска агенция за околната среда (дял от емисиите на парникови газове, обхванати от СТЕ на ЕС);
Европейска комисия (екологични данъци спрямо облагането на труда и БВП); Евростат (всички други показатели).

98

ПРИЛОЖЕНИЕ Г: ИНВЕСТИЦИОННИ НАСОКИ ВЪВ ВРЪЗКА С
ФОНДА ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД ЗА ПЕРИОДА
2021—2027 Г. ЗА БЪЛГАРИЯ
Въз основа на предложението на Комисията, в настоящото приложение( 121) се представят
предварителните становища на службите на Комисията относно приоритетните инвестиционни
области и рамковите условия за ефективно осъществяване на инвестиции по линия на Фонда за
справедлив преход в България за периода 2021—2027 г. Тези приоритетни инвестиционни области
са определени въз основа на по-всеобхватния анализ на териториите, които са изправени пред
сериозни социално-икономически предизвикателства вследствие на процеса на преход към
неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г. в България, както са оценени в
доклада. Това приложение предоставя основата за диалог между България и службите на
Комисията, както и съответните насоки за държавите членки в подготовката на техните
териториални планове за справедлив преход, на които ще бъде основано програмирането на Фонда
за справедлив преход. Инвестициите на Фонда за справедлив преход допълват инвестициите по
линия на финансирането по политиката на сближаване, за които бяха предоставени насоки в
приложение Г към Доклада за България от 2019 г.(122).
„Маришкият басейн“ в област Стара Загора е регионът с най-голям добив на въглища в България и
с най-голямата въглищна електроцентрала. Там са концентрирани около 85 % от работните места
(над 12 500 души) в сектора на въгледобива, като над 10 700 от работните места са в мините и над
1 800 — в електроцентралите. Преустановяването на производството на изкопаеми горива
вероятно не само ще доведе до затваряне на добивни площадки, но и ще засегне
електроцентралите. Процесът на ефективен и справедлив преход налага да се предвидят
свързаните с него социални предизвикателства като загубата на работни места и понижаването на
стандартите за качество на живот. Въз основа на тази предварителна оценка изглежда основателно
намесата на Фонда за справедлив преход да бъде съсредоточена в тази област.
За справяне с тези предизвикателства на прехода бяха набелязани високоприоритетни нужди от
инвестиции с цел диверсификация и модернизиране на регионалната икономика и повишаване на
нейната конкурентоспособност, както и облекчаване на социално-икономическите разходи,
свързани с прехода. Основни действия по линия на Фонда за справедлив преход биха могли да
бъдат насочени по-специално към:
•

производствени инвестиции в МСП, включително стартиращи предприятия, водещи до
икономическа диверсификация и преструктуриране;

•

инвестиции в научноизследователски и иновационни дейности и насърчаване на
трансфера на модерни технологии;

•

инвестиции в цифровизация;

•

повишаване на квалификацията и преквалификация на работниците;

•

съдействие при търсене на работа на търсещите работа;

•

осигуряване на активното участие на търсещите работа.

(121) Настоящото приложение следва да се разглежда във връзка с Предложението на Европейската комисия за регламент на
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход за периода 2021—2027 г. (COM
(2020) 22) и Предложението на Европейската комисия за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд
„Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM
(2020) 23).
122
( ) SWD(2019) 1001 final.
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Г. Инвестиционни насоки във връзка с Фонда за справедлив преход за периода 2021—2027 г. за България

С цел справяне с предизвикателствата на прехода, свързани с екологичната устойчивост и
ресурсната ефективност, бяха определени също така и съответните нужди от инвестиции. Основни
действия по линия на Фонда за справедлив преход биха могли да бъдат насочени по-специално
към инвестиции за:
•

внедряването на технологии за достъпна чиста енергия;

•

възстановяването и деконтаминирането на обекти, рехабилитацията на земята и проекти
за промяна на предназначението;

•

укрепването на кръговата икономика.

Област Стара Загора е изправена пред предизвикателство, свързано със значителни загуби на
работни места, за които има реална вероятност да не бъдат изцяло компенсирани от създаването и
развитието на МСП. Поради това, по изключение и когато е необходимо за изпълнението на
териториалния план за справедлив преход, може да се обмисли подкрепа за производствени
инвестиции в големи предприятия.
Община Бобов дол в област Кюстендил е втората по важност област в България, що се отнася до
добива на въглища и производството на енергия чрез изгаряне на въглища. Оценява се, че общо в
Югозападния район понастоящем има около 1 500 работни места в свързани с въглищата
дейности, повечето от които се намират в община Бобов дол. През последните години тази община
вече понесе отрицателните социално-икономически последици от затварянето на добивни
площадки. В резултат на това се наблюдава нарастване на безработицата, както и загуба на
трудоспособно население поради липсата на алтернативна заетост. Въз основа на тази
предварителна оценка изглежда основателна намесата на Фонда за справедлив преход и в тази
област.
За справяне с тези предизвикателства на прехода бяха набелязани високоприоритетни нужди от
инвестиции с цел диверсификация и модернизиране на регионалната икономика и повишаване на
нейната конкурентоспособност, както и облекчаване на социално-икономическите разходи,
свързани с прехода. Основни действия по линия на Фонда за справедлив преход биха могли да
бъдат насочени по-специално към:
•

производствени инвестиции в МСП, включително стартиращи предприятия, водещи до
икономическа диверсификация и преструктуриране;

•

инвестиции в научноизследователски и иновационни дейности и насърчаване на
трансфера на модерни технологии;

•

инвестиции в цифровизация;

•

повишаване на квалификацията и преквалификация на работниците;

•

съдействие при търсене на работа на търсещите работа;

•

осигуряване на активното участие на търсещите работа.

С цел справяне с предизвикателствата на прехода, свързани с екологичната устойчивост и
ресурсната ефективност, бяха определени също така и съответните нужди от инвестиции. Основни
действия по линия на Фонда за справедлив преход биха могли да бъдат насочени по-специално
към инвестиции за:
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•

внедряването на технологии за достъпна чиста енергия;

•

възстановяването и деконтаминирането на обекти, рехабилитацията на земята и проекти
за промяна на предназначението;

•

укрепването на кръговата икономика.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д: НАПРЕДЪК ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ (ЦУР)

Оценка на краткосрочния напредък на България към постигането на целите за устойчиво
развитие(123)

В таблица Д.1 са представени данните за България и ЕС-28 за показателите, включени в набора от
показатели на ЕС за ЦУР, използван от Евростат за мониторинга на напредъка към постигането на
ЦУР в контекста на ЕС(124). Тъй като краткосрочната тенденция на равнището на ЕС се оценява за
период от 5 години, са представени както стойността в началото на периода, така и последната
налична стойност. Показателите редовно се актуализират в частта, посветена на индекса за
социално развитие, на уебсайта на Евростат.
Таблица Д.1: Показатели, измерващи напредъка на България в постигането на целите за ЦУР

(продължава на следващата страница)

(123) Данни, извлечени от базата данни на Евростат на 9 февруари 2020 г. (набор от официални показатели на ЕС за ЦУР;
вж. https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/main-tables).
(124) Наборът от показатели на ЕС за ЦУР е в съответствие, доколкото е целесъобразно, със списъка на ООН с глобалните
показатели, като се отбелязва, че показателите на ООН се избират за докладване на световно равнище и следователно
не винаги са от значение в контекста на ЕС. Показателите на ЕС за ЦУР имат силни връзки с инициативите на ЕС в
областта на политиката.
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Източник: Евростат.
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