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Какво представлява този документ  

 

България постигна много през последните повече от 20 години 

Развитието е свързано с индивидуалните и колективни ВЪЗМОЖНОСТИ на една нация, 
направения ИЗБОР, както и с произтичащите от това ПРОМЕНИ. 

Развитието е ВЪЗМОЖНОСТ. Драматичните промени в края на 1980-те години на миналия век 
откриха пред България нови, исторически по своя характер възможности за развитие. Преди 
двадесет години кой би могъл да си представи, че България ще бъде част от Европейския съюз? 

Развитието означава и ИЗБОР. Понякога лидерите са изправени пред необходимостта да 
направят труден избор в името на едно по-добро бъдеще. Решението на България да въведе 
валутен борд през 1997 г. е добър пример за това. Решение, взето в тежкъ момент, което позволи 
на страната да постигне растеж и стабилност през следващите години. 

Развитието е също така и ПРОМЯНА. Трансформация и видими резултати не се постигат за една 
нощ. Те изискват постоянни усилия, опит, знания и умения, трупани в продължение на години. 
Благодарение на непрекъснатите усилия за реформи България успя бързо да увеличи доходите на 
населението и да постигне впечатляващ напредък в икономическото си развитие и изравняване 
на жизнените стандарти с тези в Европейския съюз. В резултат от всичко това нивата на доходите 
на глава от населението в България се покачиха от 28% от средните в ЕС през 2000 г. до 46% 
единадесет години по-късно. 

Днес България е отново на кръстопът 

Новото правителство на България е изправено пред значителни предизвикателства, които 
трябва да бъдат превърнати във възможности. Независимо от бързия напредък страната остава 
най-бедната в ЕС, а перспективите за растеж в Европа и България остават слаби. 
Конкурентоспособността на България, измерена чрез показателите на Световния икономически 
форум, изостава, бизнес средата е слаба в сравнение с други страни-членки на ЕС, енергийната й 
интензивност е четири пъти по-висока от средната за ЕС, а населението й намалява по-бързо от 
това на която и да е друга държава. 

През последните повече от 20 години Групата на Световната банка имаше привилегията да си 
партнира с България. С развитието на страната се развиваше и партньорството между България и 
Групата на Световната банка. Днес тези взаимоотношения представляват партньорство, 
основано на знанията, което подпомага изравняването на жизнените стандарти с тези на ЕС, така 
както е заложено в Националната програма за реформи, ключов документ - отговор на България 
на Европейската стратегия „Европа 2020”.  

Целта на партньорството в момента е да подкрепи България в усилията й за подобряване на 
институциите и политиките, целящи постигне на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 
Това се постига чрез: (а) предоставяне на знания и консултантска помощ в подкрепа на реформи в 
политиките за изпълнение на избрани области от Националната програма за реформи, както и за  
укрепване на институциите и техния капацитет за ускорено усвояване на средствата от ЕС; (б) 
предоставяне на допълващо и избирателно финансиране в подкрепа на сложни реформи, както и 
за привличане на средства от ЕС и други европейски и международни финансови институции. 

Настоящият документ очертава 10 начина за стимулиране на интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в ключови области на настоящото партньорство между България и Групата 
на Световната банка. Това е представено чрез посочване на: (а) ВЪЗМОЖНОСТИ – възможностите 
и предизвикателствата; (б) ИЗБОР – вариантите за политики; и (в) ПРОМЕНИ – очакваните 
резултати. Документът прави кратък преглед на настоящото партньорство в 10 области и 
представя определен брой възможности за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството в 

http://www.worldbank.org/en/news/video/2012/11/12/art-catalogue-chances-choices-changes
http://www.worldbank.org/bg/news/feature/2011/05/18/partnering-bulgarias-european-future
http://www.worldbank.org/bg/news/feature/2011/05/18/partnering-bulgarias-european-future
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подкрепа на усилията на правителството да се възползва в най-пълна степен от възможностите и 
да се справи с предизвикателствата като определи най-добрите политики и осигури ефективно 
изпълнение за постигане на очакваните резултати в полза на всички граждани. 
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1. Основни фактори за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж  

1.1 Поддържане на макроикономическа стабилност, стимулиране 

на растежа, оползотворяване на средствата от ЕС 

Стимулирането на растежа изисква разумно макроикономическо управление. Строгата 
фискална политика доведе до ниски нива на публичния дълг и стабилност във времена на 
несигурност, но тя трябва да има по-голям принос към дългосрочния растеж. Основните лостове 
за постигане на тази цел са следните: 

 Усъвършенстване на съществуващата система за управление на публичните инвестиции 
(планиране, мониторинг и изпълнение) с цел разширяване на мащаба на тези инвестиции. 
Фискалното коригиране през последните няколко години е оказало непропорционално 
въздействие върху публичните инвестиции при потенциален отрицателен ефект върху 
растежа. Пълното оползотворяване на безвъзмездните средства от Европейския съюз (ЕС) 
трябва да бъде с най-висок приоритет при запазване качеството на инвестициите като се 
вземат впредвид разходите за срока на експлоатация.  

 Подобряване управлението на бюджета (например средносрочна фискална рамка и 
бюджетиране, основано на резултатите), за да се улесни пренасочването на оскъдните 
публични ресурси от потребление към дейности свързани с повишаване на 
производителността – т.е. образование и иновации. 

 Управление на условните пасиви, произтичащи от субсуверенни гаранции – напр. енергийния 
сектор, а в по-дългосрочен план – от изразходване на средства, свързани със застаряването на 
населението – напр. пенсионни разходи. Тези пасиви биха могли съществено да 
дестабилизират фискалната и макроикономическа рамка. 

 Модернизиране на публичната администрация, за да може да изпълни амбициозна програма 
за реформи насочена към засилване на растежа и конкурентоспособността.  

Съживяването на структурните реформи е от основно значение за растежа, създаването на 
работни места и ускоряването на процеса за изравняване на доходите с тези в останалата част 
на ЕС. От кризата през 2008-2009 г. насам силният износ и външните капиталови потоци – основни 
движещи сили за процеса на конвергенция в България, са забавили значително своите темпове. 
Слабото външно търсене подтисна износа през 2012 г. и доведе само до незначителен 
положителен растеж (0.8%). Перспективите за икономическя растеж за 2013 и 2014 г. остават 
ниски - около 1.2% и съответно 2.1%. Междувременно безработицата продължава да се покачва, 
достигайки 13.8% в първото тримесечие на 2013 г., а икономиката създава по-малко работни 
места (заетостта спадна от 3.21 на 2.82 млн. души между първото тримесечие на 2009 и 2013 г.). 
Българският износ все още е доминиран от стоки, които са основани на природни ресурси и са 
произведени трудоемко от неквалифицирана работна ръка. Фирмите в България едва сега 
започват да създават връзки с мрежи на производители; все още има неизползван потенциал в 
сферата на търговията с услуги. 

Увеличеното усвояване на средства от ЕС ще подобри управлението на фиска и перспективите 
за растеж на България. През програмния период 2007-2013 г. България има достъп до 9.3 млрд. 
евро безвъзмездно финансиране от ЕС. Към март 2013 г. почти 39% от средствата са били 
използвани за важни инвестиции във физически, човешки и природен капитал. Независимо от 
неотдавнашното подобрение, България все още трябва да усвои 5.7 млрд. евро през следващите 
две и половина години, за да използва всичките, заделени за нея европейски средства. Това ще 
изисква значителна мобилизация на усилия на всички нива на управление, за да се осигури 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/03/16270635/bulgaria-public-expenditures-growth-competitiveness
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ефективен надзор и наблюдение на проектите, за които има сключени договори. Освен това 
България има нужда да се подготви по най-добрия начин за следващия период на финансиране 
2014-2020 г. както на стратегическо ниво, така и на ниво проекти (вкл. мерки за изпълнение, 
мониторинг и оценка), за да извлече максимална полза от средствата на ЕС и избегне закъснения 
в изпълнението. Страната също така ще трябва да укрепи съществено своите институции, 
отговорни за контрола върху качеството, за да гарантира, че средствата от ЕС и от държавния 
бюджет се изразходват, така че да дават резултат в полза на всички граждани. Финансирането от 
международни финансови институции (МФИ) трябва да се използва стратегически за допълване и 
подсилване на ефекта от европейските средства. 
 

1.2 Смекчаване на икономическото въздействие от застаряването 

на населението 

България преживява дълбока социално-икономическа трансформация, обусловена от 
изключителна демографска промяна. Рязкото намаляване на населението от 8.8 млн. души през 
1990 г. до 7.5 млн. през 2010 г., обусловено от ниска раждаемост, висока смъртност и до голяма 
степен от емиграцията радикално промениха възрастовата структура в България. В момента 
България има третата най-висока медианна възраст в ЕС, по-ниска само от Германия и Италия. В 
резултат на това България върви към най-рязкото намаление на населението в трудоспособна 
възраст в сравнение с останалите държави в ЕС. Прогнозите сочат, че до 2050 г. един от трима 
българи ще бъде по-възрастен от 65 г., а само един от двама българи ще бъде в активна възраст. 

Колкото е по-висок икономическият растеж, толкова по-лесно ще бъде на България да 
управлява това демографско предизвикателство. Поради намаляването на населението в 
трудоспособна възраст България ще трябва да разчита на растеж на производителността, за да 
запази растежа на съвкупния продукт. С нарастването на производството на един работещ, ще са 
нужни по-малко работещи за осигуряване на здравеопазване, пенсии и дългосрочни грижи. По-
високият растеж е вероятно да генерира и по-добри възможности за заетост, което ще спомогне 
повече работници да участват в пазара на труда и да останат или да дойдат в България. 
Необходимо е и повишаване на спестяванията на домакинствата: тези спестявания са 
необходими, за да гарантират, че  по-възрастните хора могат да си позовлят достоен стандарт на 
живот. Мерките за насърчаване на производителността трябва да включват и политики за 
укрепване на бизнес климата, иновациите, инфраструктурата и образованеието в България. Тези 
мерки не само ще подкрепят ръста на производителността, но и могат да повлияят положително 
върху търсенето на работна сила, което в комбинация с активните политики за увеличаване дела 
на икономически активното население, ще създаде условия за прекратяване на намаляването на 
работната сила. 

Застаряването на населението вероятно ще увеличи фискалния натиск. Може да се очаква 
публичните разходи за здравеопазване да се увеличат, тъй като възрастните имат по-голяма 
нужда от амбулаторна и болнична здравна помощ, както и грижа за хронично болни. Търсенето на 
дългосрочни здравни грижи ще нарастне значително със стареенето на населението, а 
осигуряването на справедлива и устойчива пенсионна система ще представлява 
предизвикателство в бъдеще. Прогнозира се, че държавният принос към пенсионния фонд ще се 
увеличи до 0.9% като дял от БВП, а нивата на пенсиите спрямо средния осигурителен доход и 
обхватът на пенсионната система се очаква да намалеят. Фискалният натиск идващ от разходи, 
свързани със застаряването на населението - средства за здравеопазване, дългосрочни грижи и 
пенсии, крие рискове от изместване на разходите за публични инвестиции. При оптимистичен 
сценарий съотношението „дълг-БВП” на България се прогнозира да нарасне от 18% на 51% в 
периода 2012-2050 г. Анализите на различните сценарии показват, че има значителен 
неблагоприятен риск дългът да надхвърли 60% от БВП до 2050 г. 
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Докато демографските промени поставят различни предизвикателства и възможности за всеки 
икономически сектор, съществуват варианти за реформи, които могат да доведат до позитиви 
за няколко икономически сектора едновременно. Например допълнителното увеличение на 
пенсионната възраст би подпомогнало по-голямо участие на пазара на труда от страна на по-
възрастните работници, като същевременно се намалят публичните трансфери към пенсионния 
фонд и се стимулират спестяванията в домакинствата. Добре насочени и стратегически реформи в 
здравния сектор биха могли да съдействат за подобряването не само на благосъстоянието на 
гражданите, но и за: подобряване ефикасността на публичните разходи за здравеопазване, 
подобряване на резултатите в здравеопазването, подобряване на предлагането на работна сила, 
особено сред по-възрастните работници както и за подобряване на финансовата защита. Добре 
замислени инвестиции в образованието биха могли да повишат участието на пазара на труда, 
включително и на ромското население, да улеснят преквалификацията на работници на по-късен 
стадий от техния живот, да насърчат иновациите и да допринесат за постигане на по-добър 
здравен статус на населението. Планирането на реформи с цел оползотворяване на тези 
взаимовръзки, в комбинация с укрепване на дългосрочното фискално планиране, може да 
предостави важни възможности за справяне с икономическото въздействие от демографската 
промяна в България. 

1.3 Мобилизиране на екологосъобразни възможности 

Екологосъобразната икономика (зелената икономика) ще подобри търговския баланс и ще 
повиши възможностите на домакинствата и предприятията да реагират на енергийни шокове. 
Икономиката на България остава енергоинтензивна, независимо от закриването на най-
неефективните индустриални предприятия в началото на прехода (потреблението на енергия на 1 
евро от БВП в България е четири пъти по-голямо от средната стойност за ЕС). Тъй като България 
внася по-голямата част от природния газ и нефт, а също и една четвърт от своите твърди горива, 
намалението на енергийната интензивност ще повиши възможността на страната да реагира на 
изменения в цените на тези стоки в световен мащаб. Същевременно високото потребление на 
енергия прави българските фирми по-малко конкурентни в сравнение с други компании в Европа, 
тъй като не могат да се приспособят към шокови енергийни въздействия. И накрая на ниво 
домакинства високите енергийни разходи означават, че семействата (особено бедните и средната 
класа), са силно уязвими при настъпване на промени в цените. 

Поемането по пътя на икономическо развитие, основан на ниско въглеродно съдържание е 
разумно решение за България. Инвестициите в тази област ще се изплатят, особено когато се 
отчетат и външните фактори, като например ползите за здравето на хората. Преминаването към 
ниско въглеродно развитие ще изисква пренасочване на обществените и частните инвестиции към 
трансформиране на производството на енергия и енергийна ефективност, трансформиране на 
индустриалното производство, на живота в градовете и на селскостопанските практики, като в 
същото време се полагат усилия за защита на бедните. 

Предстоящият бюджетен цикъл на ЕС за периода 2014-2020 г., който предвижда 20% от общия 
бюджет на ЕС да бъде изразходван за действия, свързани с противодействие на изменението на 
климата, създава възможност за България да насочи финансиране за инвестиции в 
екологосъобразна (зелена) икономика, повишаване конкурентноспособнотта на фирмите и 
намаляване на енергийното потребление на домакинствата. 
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2. Интелигентен растеж 

2.1 Повишаване качеството и ефективността на училищното и 

висшето образование 

Контекст 

Инвестициите в образованието са жизнено важни за поддържане на дългосрочния растеж на 
България, както чрез повишаване на производителността на труда, така и чрез стимулиране на 
иновациите. Намаляването на конвергентното несъответствие между България и останалите 
страни в ЕС изисква последователни и устойчиви подобрения на производителността на труда и 
пренастройване на икономиката към дейности с по-голяма добавена стойност, изпълнявани от 
работници и служители с висока квалификация.   

Успешно са изпълнени реформи за повишаване на ефективността на средното образование, но 
качеството и равния достъп до образование все още будят сериозна загриженост. България 
осъществи реформи, повишаващи самостоятелността и правомощията за вземане на решения на 
училищните директори и подобряващи ефективността на разходите чрез оптимизация на 
училищната мрежа в отговор на намаляващия брой ученици. Но все още има проблеми с 
качеството и равния достъп до образование. Въпреки че международното оценяване PISA1 2009 за 
четенето, математическата и научна грамотност на 15-годишните (деветокласниците) показва 
подобрение на резултатите през 2009 г. спрямо 2006 г., изглежда, че малките училища от селски 
райони и езиковите малцинствени групи остават изключени от тези положителни тенденции и 
приблизително 41% от 15-годишните ученици са определени като функционално неграмотни. 
През последните три години правителството проведе широка публична дискусия с 
професионалисти и заинтересовани страни за изготвянето на изцяло нова законодателна рамка за 
предучилищното и училищното образование с фокус върху подобряване на качеството и 
отчетността. 

Висшето образование стана масово и достъпно, но трябва да се справи с проблемите на 
качеството, ефективността, финансирането и отчетността за постигане на резултати.  Висшето 
образование в България преживя съществено количествено разрастване през последното 
десетилетие - както от гледна точка на частните и на държавните висши учебни заведения (общо 
51), така и по отношение на броя записани и завършили висше образование. Висшето 
образование в България обаче продължава да е изправено пред предизвикателства, свързани с 
качеството, ефективността, финансирането и отчетността за постигнатите резултати. 
Осъществяването на залегналата в Националната програма за развитие „България 2020” цел - 36% 
висшисти от всички на възраст 30-34 г. може да се окаже предизвикателство. През 2011 г. 85.5% от 
българите на възраст 20-24 г. са завършили средно образование, но само около 42.6% са 
продължили с висше образование. Това несъответствие се обяснява до голяма степен с 
непрекъснато увеличаващия се дял на завършващите средно образование, които предпочитат да 
продължат висшето си образование в чужбина, в допълнение към нарастващата част от младите 
хора, които се вливат в работната сила веднага щом завършат средното си образование. 

Възможности 

Училищно образование: приемането и изпълнението на дълго дискутирания проектозакон за 
предучилищно и училищно образование ще измести фокуса в посока на качество и отчетност, 
като подпомогне въвеждането на по-строги системи за осигуряване на качеството и наблюдение в 
училищата - на местно и национално ниво, съчетавайки различни подходи за мониторинг, 

                                                           
1
 България редовно участва в Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) на 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) от 2000 г. 
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измерване на качеството, стимулиране на ефективността на учителите и училищата и 
успеваемостта на учениците. 

Висше образование: избрани приоритетни реформи във висшето образование с висок ефект на 
въздействие, най-вече в областта на финансирането и качеството. Във връзка с финансирането – 
необходимо е по-нататъшно увеличаване на дела на финансиране на база резултати и 
използването на този подход като инструмент за постигане на дългосрочни стратегически цели. 
Едновременно с това мерките за финансиране трябва да осигурят равен достъп до висше 
образование и достатъчни стимули за най-успешно представящите се студенти. Качеството на 
висшето образование би се подобрило значително, ако ресурсите от ЕС през програмния период 
2014-2020 г. бъдат използвани за подпомагане на внимателно подбрани интервенции със силно 
въздействие, включващи: (а) финансиране на участието на чуждестранни експерти, изследователи 
и преподаватели с доказано международно признание в екипите за оценка и акредитация на 
Националната агенция за оценяване и акредитация или на други акредитиращи институции, и (б) 
повишаване на капацитета за научни изследвания на висшите училища в България. 

Избор 

Училищно образование: Разработване, приемане и въвеждане в действие на всеобхватен набор 
от политики и инструменти, повишаващи ефективността на българските учители и укрепващи 
професионално управление на училищата, допълнени от функционална рамка за оценка на 
резултатите от образованието. Като минимум тази рамка за оценка трябва да включва подробна 
система за оценка на учителите, набор от показатели за измерване на училищните резултати, 
включително такива, които измерват добавената стойност и приноса на училищата за 
постигнатите от учениците резултати.   

Висше образование: Изготвяне на стратегия за висшето образование и въвеждане на договори 
за финансиране с държавните висши училища на база постигнати резултати. Министерството на 
образованието може да обмисли създаване и съвместно участие с всички заинтересовани страни 
на процес на стратегическо планиране за разработване на визия и стратегия за бъдещето на 
висшето образование и висшите училища и на конкретен план за тяхното изпълнение. Възможно е 
да се използват съществуващи показатели от рейтинговата система на висшите училища като част 
от ключови показатели за измерване постигането на целите, заложени в многогодишните 
договори с държавните висши училища. По този начин вместо да се награждават постигнати 
резултати от минали периоди, тези показатели биха могли да се използват за осигуряване на 
стимули за постигане на бъдещи подобрения на всички висши училища и техните 
преподавателски състави. 

Промени 

Училищно образование: подобрено преподаване и управление на училищата. Съществуват 
множество убедителни доказателства, че ефективното преподаване и доброто управление на 
училищата са двата най-силни фактора, водещи до по-добро качество на образованието. 
Подобрени политики и програми, които повишават качеството на преподаване и управление на 
училищата, допълнени с рамка за мониторинг и оценка на преподавателския труд и 
представянето на училищата, биха довели до по-ефективни механизми на отчетност и по-богата 
информация, на чията основа да се разработват и изпълняват планове за подобряване 
резултатите на училищата. Това може да бъдат елементи на цялостната система за осигуряване на 
качеството на училищното образование, обвързано с ясно определени стимули. 

Висше образование: финансиране, основано на постигнатите резултати. Най-мощният лост за 
подобряване качеството на висшето образование е обвързването на финансирането на 
държавните училища с постигнатите от тях резултати. Изготвянето на стратегия за висшето 
образование ще осигури единна визия за колективните цели на сектора, както и план за това как 
всяка институция би могла да допринете за тяхното постигане. Стратегията би осигурила яснота за 
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мисията и целите на сектора, позволявайки на институциите да установят/повторно определят 
своята ниша в рамките на по-широкия академичен контекст с възможност за включване на 
области, свързани с ученето през целия живот. Една ясна и прозрачна стратегия би осигурила 
необходимата основа за потенциално взимане на трудни решения, ако се налагат структурни 
промени на ниво институции и/или програми, за да отговорят на стратегическите потребности на 
сектора. 

Партньорство с Групата на Световната банка 

През изминалите години българските правителства и Световната банка поддържаха интензивен 
диалог във връзка с формиране на образователната политика. Най-скорошните доклади на 
Световната банка включват „ Преглед на реформите в училищната автономия в България“, 
„Оценка на качеството на образование, използвайки данни от PISA 2009 г.” и „Укрепване на 
висшето образование в България”. Понастоящем два документа, изследващи въпросите на 
подобряването на учителската ефективност и разработване на показатели за оценяване приноса 
на училищата към резултатите от ученето /принадена стойност на училищата/ са в процес на 
завършване. До момента всички аналитични и консултантски услуги са финансирани с ресурси на 
Световната банка. С поглед към бъдещето Световната банка е готова да разшири партньорството, 
основано на аналитични и консултантски услуги в областта на училищното и висшето образование. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/06/16334581/bulgaria-review-bulgaria-school-autonomy-reforms
http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/06/16434608/bulgaria-assessing-quality-education-bulgaria-using-pisa-2009
http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/09/17828833/strengthening-higher-education-bulgaria-options-improving-models-governance-quality-assurance-financing-higher-education-vol-2-2-final-report
http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/09/17828833/strengthening-higher-education-bulgaria-options-improving-models-governance-quality-assurance-financing-higher-education-vol-2-2-final-report
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2.2 Укрепване на иновациите и научните изследвания 

Контекст 

Приоритет на Националната програма за реформи е подобряването на конкурентоспособността 
на българската икономика и все по-интензивното използване на знания. Това има пряко 
отношение към факта, че България не оправдава очакванията в областта на иновациите и 
научните изследвания. Европейската система за оценка на иновациите през 2013 г. поставя 
България на последно място сред държавите-членки на ЕС. Подобряването на бизнес средата и 
укрепването на уменията и технологичните възможности на страната би стимулирало българските 
фирми да разработват нови продукти и да инвестират в ефективни производствени процеси, като 
повишават дела в общия износ на продуктите и услугите с висока добавена стойност, което би 
подобрило конкурентоспособността на икономиката. 

Разходите за научно-изследователска дейност, както частни така и публични, са доста под 
средната стойност за ЕС. Фирмите в България разходват 4 пъти по-малко за научно-
изследователска дейност, отколкото фирмите в други държави-членки на ЕС (0.3% от БВП в 
България в сравнение със средно 1.27% за ЕС), а правителството изразходва 0.26% от БВП в 
сравнение със средно 0.75% за ЕС. Програмите, съ-финансирани със средства от ЕС, осигуряват 
уникална възможност за повишаване на инвестициите в научно-изследователска дейност в 
съответствие с целите на стратегията „Европа 2020”. Това би насърчило по-добрите връзки между 
научно-изследователския сектор и нуждите на производствения сектор, а също и да развие 
положителната иновационна динамика на България, като например увеличаване на 
патентоването, в резултат на международни сътрудничества и на преки чуждестранни инвестиции 
(ПЧИ), както и бързото разпространение на иновационни стартиращи фирми, стимулирани от 
бизнес акселераторите и фондовете за финансиране на първоначален капитал.   

Възможности 

Иновации и предприемачество с голямо въздействие. С финансовата рамка на ЕС за периода 
2014-2020 г. България има възможност да стимулира бизнес иновациите, като гарантира, че 
новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”: (а) е обвързана с нуждите на 
частния сектор; (б) има прости, но ефективни по отношение на прилагането процедури със 
съответни критерии и правилен профил на оценителите; и (в) въвежда модернизиран процес на 
администриране на финансирането. Това трябва да доведе до повишаване на усвояването на 
фондове и да гарантира, че фирми с голямо иновативно въздействие ще получат финансиране. 
Освен това от изключително важно значение е да се създадат връзки между университетите и 
индустрията, за да се гарантира, че завършилите образование навлизат на пазара на труда добре 
подготвени и отговарят на нуждите на индустрията, както и за да се осъвремени професионалното 
обучение с цел по-доброто обслужване на нуждите на бизнеса. 

Координация между правителствените органи. Понастоящем няма ефективен централен орган, 
който да отговаря за иновациите и научните изследвания – вместо това отговорностите са 
разпръснати сред множеството министерства и агенции, което води до размиване и дублиране на 
усилията. Една по-добра координация на публичните политики би подобрила финансирането на 
иновациите, формирането на човешкия капитал от университетите и бизнес средата, които 
забавят иновациите в индустриите с висок потенциал. Тя също би окуражила университетите и 
публичните изследователски институции да си сътрудничат активно с частния сектор.  

Отчетност във връзка с резултатите. Стриктно и непрекъснато наблюдение и оценка на 
резултатите при специално ползване на методи за оценка на въздействието с цел коригиране на 
програми и финансови инструменти по време на фазата на изпълнение, биха увеличили 
съществено въздействието на националните програми и на такива от ЕС в помощ на научните 
изследвания и иновациите. 
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Избор 

Изпълнение на критично важни реформи, които да са очертани в Стратегията за интелигентна 
специализация. Разработването на Стратегия за интелигентна специализация е предварително 
условие за достъп до средства от ЕС през програмния период 2014-2020 г. и следва да служи като 
импулс за модернизиране капацитета на България в областта на научните изследвания и 
иновациите и за преминаване на страната към икономика, основана на знанието. Стратегията за 
интелигентна специализация очертава необходимите реформи, за да задейства иновативния 
потенциал на страната с акцент върху подобряване на управлението, реформиране на начина на 
финансиране и оценка на научните институции, осигуряване на подходящи финансови 
инструменти и инвестиране в знакови иновационни проекти. 

Създаването на ефективна Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-
2020” ще извърши ефикасно разпределение на ресурсите (напр. премахване на ненужната 
бюрокрация, привличане на независими експерти по иновациите, разпределяне на средства за 
големи знакови иновационни проекти и др.) и ще гарантира, че финансирането е обвързано и 
допълващо към финансирането по предвидената Оперативна програма „Образование и наука”. 
Финансирането трябва да се насочва чрез програми, които решават пазарни и координационни 
проблеми и засилват частните стимули за инвестиране и сътрудничество. 

Приемане и въвеждане в действие на нов Закон за иновациите с цел укрепване на 
институционалната организация, преодоляване на затрудненията при координацията на 
политиките в областта на иновациите и ускоряване предоставянето на финансиране по 
програми за насърчаването на иновациите. По-конкретно създаването на Национален 
иновационен борд, който би бил координиращ орган на правителствено ниво, включващ членове 
от частния сектор и академичните среди за осъществяване на надзор върху изпълнението на 
цялостната иновационна политика. Международните добри практики показват, че 
координиращите органи трябва да включват комплексни механизми, за да се гарантира 
прозрачност и отчетност и да се отдели формирането на политики от изпълнението им с цел 
предотвратяване на неправомерна намеса при разпределението на публичното финансиране за 
иновации. Законът за иновациите може да създаде самостоятелна специализирана агенция, която 
да разполага с опитен персонал, за да проектира и да изпълнява ново поколение иновационни 
програми и инструменти. 

Възможности 

Увеличаване на износа на продукти и услуги с висока добавена стойност. Износът на България се 
увеличи бързо през годините на висок икономически растеж, за да достигне 60% от БВП. Делът на 
високотехнологичните продукти от него обаче беше по-малък от 3%, което е значително по-ниско 
от средната стойност за ЕС (16%). Увеличаването на финансирането за научно-изследователска 
дейност и установяването на по-добра рамка за стимулиране и подпомагане на иновациите ще 
разнообрази експортната кошница на България - тя ще включи по-висок дял иновативни продукти, 
като укрепва конкурентоспособността на страната и създава работни места.  

Подобрена комерсиализация на научните изследвания и технологична дифузия чрез 
модернизация на националните научни изследвания и иновационната инфраструктура (напр. 
трансфер на технологии, бизнес инкубатори, научни изследвания ръководени от бизнеса, 
иновационни клъстери и мрежи). Това ще гарантира, че младите иноватори могат да станат 
предприемачи, виждайки своите изобретения да се превръщат в търговски продукти, като 
реализират висока добавена стойност за икономиката и създават нови възможности за заетост във 
високотехнологичните индустрии и услугите, което от своя страна ще предотврати хроничното 
„изтичане на мозъци” от България.  

Засилена висококачествена научно-изследователска дейност и участие в международни 
изследователски мрежи за ускоряване интеграцията на България в Европейската 
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изследователска зона. Страни като Малайзия и Сингапур, а наскоро и Индия, постигнаха успех, 
използвайки своите диаспори. Подобно на тези страни България би се облагодетелствала 
съществено от засилване на връзките с българската научно-изследователска диаспора, имайки 
предвид огромния й опит, ресурси и ценни бизнес връзки. 

Партньорство с Групата на Световната банка 

През изминалите години българските правителства активно търсеха контакти със Световната 
банка за диалог в областта на политиката по иновации и конкурентоспособност, като Банката 
финансира свързаните с това дейности. През януари 2012 г. Световната банка представи доклад на 
тема “Постигане на интелигентен растеж: Как научните изследвания и иновациите да 
работят за България“. От юли 2012 г. Световната банка предоставя аналитични и консултантски 
услуги срещу заплащане в подкрепа на подготовката на Стратегия за интелигентна специализация, 
разработване дизайна на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, 
както и въвеждане на ефективна институционална организация; тази задача ще приключи през 
декември 2013 г. В бъдеще Световната банка е готова да продължи и да разшири своите 
консултантски услуги, свързани с иновациите и конкурентоспособността. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/01/16373411/going-smart-growth-making-research-innovation-work-bulgaria
http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/01/16373411/going-smart-growth-making-research-innovation-work-bulgaria
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2.3 Подобряване на бизнес средата 

Контекст 

Подобряването на бизнес средата тясно се свързва със създаване на работни места и 
икономически растеж. За съжаление темпът на провеждане на реформи за подобряване на 
бизнес средата забави своя ход и мерките, които България предприе за подобряване на бизнес 
климата се отнасят главно до приемането на национални стратегически документи като Програма 
за по-добро регулиране 2010-2013 г. и План за действие за намаляване на административната 
тежест. Резултатът е, че позицията на България в класацията „Doing Business” („Правене на 
бизнес”) се понижи прогресивно от 2007 г. насам, когато страната беше топ реформатор, а през 
2013 г. тя слезе на 66-то място, което е доста под нивото на повечето държави-членки на ЕС. 
Разширяване на мащаба на действията за намаляване на регулаторната и административна тежест 
върху бизнеса ще стимулира предприемачеството, ще привлече нови преки чуждестранни 
инвестиции (ПЧИ) и ще подобри конкуренцията и насърчи иновациите. 

Съществува голяма разлика в начина на прилагане на административните процедури на 
общинско ниво, което допълнително обременява бизнеса. Фирмите очакват да използват 
унифицирани административни процедури, да подават едни и същи документи, да плащат такси 
на базата на принципа за възстановяване на разходите и да получават стандартно качество на 
обслужване от местните власти. Прилагането на общинските административни практики и 
процедури в България обаче са смесени. Едно проучване на административни услуги в 11 общини 
и последващи интервюта с представители на бизнеса и местната власт установи, че: (а) има 
големи регионални разлики в предоставянето на услуги; (б) големи разлики в административните 
разходи и неуспешно прилагане на принципа на възстановяване на разходите; (в) липса на 
очевидна връзка между изискваното количество работа и времето, което е необходимо за 
предоставяне на услугата; (г) липса на прозрачност в административния процес; и (д) ниска 
използваемост на eлектронното правителство. 

Възможности 

Създаване на благоприятна бизнес среда на национално ниво. Подобряването на бизнес средата 
в България предполага по-добро управление, мониторинг и контрол на държавното регулиране на 
бизнеса. Има възможност за укрепване на междуправителствената координация и 
координационните усилия чрез създаване на едно силно Звено за по-добро регулиране към 
администрацията на Министерски съвет, което да провежда оценки на регулаторните 
въздействия, регламентирани от закона и да осъществява надзор върху изпълнението на 
Програмата за по-добро регулиране.  

Решаване на регулаторните проблеми, очертани в оценката „Doing Business” („Правене на 
бизнес”). Тези усилия ще послужат за подобряване на международния имидж на България като 
атрактивна инвестиционна дестинация. За да се подобри позицията в класацията Doing Business, 
България трябва да се фокусира върху подобряване на достъпа до електричество, плащане на 
данъци, получаване на разрешителни за строеж, обявяване в несъстоятелност и съдебно 
изпълнение на договори. Електронното правителство и електронната система за подаване на 
документи също ще подобрят ефикасността на предоставяне на публични услуги. 

Премахване на допълнителните разходи и забавяния, причинени от общинските власти. Това би 
стимулирало развитието на малките и средни предприятия и създаването на работни места. Има 
възможност за съществено подобрение на систематичното предоставяне на услуги на общинско 
ниво и на качеството на регламентите и процедурите, които до момента оказват отрицателно 
въздействие върху стартиращите фирми и вече съществуващите такива.  

 

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2013
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Избор 

Създаване на силно Звено за по-добро регулиране към Министерски съвет (МС) и изграждане 
на капацитет за наблюдение и управление на изпълнението на политики за по-добро 
регулиране. Звеното ще поеме инициативата от гледна точка на оптимизиране и подобряване на 
регулациите; ще се консултира с частния сектор за идентифициране на възможности за реформи; 
ще наблюдава и намалява на административната и регулаторна тежест; и ще провежда оценки за 
регулаторно въздействие на нови нормативни актове.  

Опростяване на регулаторните режими и усъвършенстване на често използваните 
административни процедури на национално ниво. Издаването на строителни разрешения, 
трансграничната търговия, достъпът до електрическа енергия, плащането на данъци, обявяването 
в несъстоятелност и съдебнота изпълнение на договорите са все още голямо предизвикателство 
за потенциалните инвеститори и предприемачи. Всички тези процедури би следвало да са 
приоритетни в процеса на реформа. По-активното използване на електронното правителство и на 
електронна система за подаване на документи би могло да отстрани съществуващите пречки и да 
подобри ефективността. 

Осигуряване на практическа подкрепа на ключови общини за рационализиране на тяхната 
административна система и намаляване на административната тежест за фирмите. Съществуват 
големи различия между общините във връзка с начина, по който те администрират процедурите 
спрямо бизнеса. Процес на обучение „между равни”, при който най-добрите общини биха могли 
да споделят своя опит с останалите, би могъл да помогне на изоставащите региони и да ги изведе 
до средното национално равнище. 

Промени  

Намаляване на ненужната бюрокрация и подобряване на административната ефективност. 
Ефективната и ефикасна публична администрация ще подпомогне бързия растеж на бизнес 
сектора създаването на нови работни места. Информационните и комуникационни технологии и 
инструменти биха могли да играят важна роля за подобряване на административната 
ефективност, вкл. в сферата на e-доставките. 

Подобрена бизнес среда на местно ниво в резултат на конкуренция за инвестиции между 
общините. Национална оценъчна карта може да проследява увеличената прозрачност и 
необходимото време и средства за завършване на основни регулаторни функции за бизнеса на 
общинско ниво, както и за увеличеното използване на услуги чрез електронното правителство. 

Подобрена позиция на България в класирането „Doing Business”. Макар класирането „Doing 
Business” да оценява само конкретна част от бизнес средата на страната, което е важно, но 
недостатъчно, то има силен сигнален и представителен ефект. Поради тази причина 
подобряването на позицията на България в класирането „Doing Business” не само създава ползи за 
компаниите, които извършват стопанска дейност в страната, но би спомогнало за по-доброто 
позициониране и за маркетинга на България като дестинация за инвестиции.  

Партньорство с Групата на Световната банка 

В продължение на няколко години Групата на Световната банка е партнирала на България за 
подобряване на бизнес средата и намаляване на административната тежест. Най-скорошните 
доклади, финансирани от Световната банка, включват “България: Административни пречки пред 
бизнеса на общинско ниво” и “По-добро регулиране за по-висок растеж: бизнес регулациите на 
България – постижения и препоръки”. В бъдеще Световната банка има готовност да предостави 
знания и консултантски услуги чрез собствено финансиране, които потенциално биха могли да се 
разширят чрез аналитични и консултантски услуги срещу заплащане. 

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/06/17872879/bulgaria-administrative-barriers-businesses-municipal-level-technical-note
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/06/17872879/bulgaria-administrative-barriers-businesses-municipal-level-technical-note
http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/11/13210413/better-regulation-higher-growth-bulgarias-business-regulation-achievements-recommendations
http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/11/13210413/better-regulation-higher-growth-bulgarias-business-regulation-achievements-recommendations
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3. Устойчив растеж 

3.1 Подпомагане на достъпността, надеждността и ефективността 

в енергийния сектор 

Контекст 

Достъпно, надеждно и устойчиво по отношение на околната среда осигуряване на енергия и 
нейното ефективно използване е ключът към бъдещото икономическо развитие и политическа 
стабилност. През февруари 2013 г., правителството подаде оставка в разгара на масови улични 
протести, предизвикани от оплаквания във връзка с високите сметки за комунални услуги през 
зимния сезон. Оттогава енергийният сектор беше изведенх начело на политическия дневен ред, а 
служебното правителство се обърна към Европейската комисия и Световната банка с молба за 
осъществяване на бърза оценка на състоянието на българския енергиен сектор. 

Основните констатации от проведената през май 2013 г. от Световната банка бърза 
диагностична оценка на българския енергиен сектор могат да се обобщят както следва: (а) 
общественото доверие и подкрепа на управлението на енергийните компании и на контрола 
върху сектора от страна на правителството са намалели; Българският енергиен холдинг е ненужно 
ниво в държавния контрол; (б) секторът има големи финансови задължения (прогнозирани в 
диапазона от 5 до 20 млрд. лв. до 2030 г.), които представляват растящи непредвидени 
задължения към държавния бюджет. Високоразходната структура произтича от слабото 
потребление на енергия, слабо регулиран растеж на производството от възобновяеми енергийни 
източници, злоупотреба със стимули за ко-генерация, дългосрочни договори и неефективни 
стимули за търговия/износ; (в) намаляващите нива и обхват на помощите за социално 
подпомагане са направили енергията по-малко достъпна за бедните (61% от домакинствата се 
считат за енергийно бедни). В резултат на големите намаления на разходите и на бенефициентите 
на програмите за гарантиран минимален доход и помощи за отопление, повече от 78% от бедните 
не са защитени от целеви защитни мрежи; (г) потреблението на домакинствата е високо и 
неефективно. 

Предполага се, че природният газ ще играе нарастващо важна роля в енергийния микс на 
България, но съществуващата зависимост от един единствен източник и маршрут на доставка 
изисква диверсификация. Понастоящем природният газ играе по-малка роля в енергийния микс 
на България (около 14% от първичното енергопотребление), а страната има висока зависимост от 
един единствен източник (руски газ) и маршрут на снабдяване (през Украйна и Румъния). Това 
води до силна уязвимост спрямо прекъсвания на подаването и застрашава цялостната сигурност 
на доставки. Страната беше една от най-засегнатите в ЕС от спора за доставките на природен газ 
между Украйна и Русия през януари 2009 г. В същото време един или повече от международните 
преносни маршрути на каспийски газ към Западна Европа се очаква да преминават през България, 
чието стратегическо местоположение увеличава възможностите й да се възползва от инвестиции в 
газови връзки и поддържаща инфраструктура за стимулиране на търговията с природен газ в 
региона. 

Възможности 

Възникналото наскоро обществено недоволство създава възможност за задълбочено 
разглеждане на натрупаните проблеми на енергийния сектор. Съществува спешна нужда от 
съществено подобряване на управлението на този сектор, вкл. управление на държавните 
предприятия и укрепване на регулаторната агенция. 

Необходими са справедливи и достъпни цени на енергията за справяне с неустойчивата ценова 
структура, преминаване към принципа за възстановяване на разходите и осигуряване на 
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адекватна социална защита. Понастоящем ценовата структура на енергийния сектор е 
неустойчива, тъй като представлява комбинация от производства на енергия на висока цена, 
неефективно функциониране на системата и слабо регулиран растеж на доставките на енергия от 
възобновяеми енергийни източници. Недостатъчната социална защита и високото и неефективно 
потребление на електрическа енергия оказва много сериозно въздействие - особено върху 
бедните. 

Значителен потенциал за енергийна ефективност, най-вече в сектора на жилищните и 
обществените сгради. Преобладаващите нискоефективни по отношение на енергопотребление 
сгради в България допринасят за слабата енергийна ефективност на страната (енергийната 
интензивност спрямо БВП е четири пъти по-висока от средната за ЕС). Това осигурява значителен 
потенциал за икономии на енергия с прилагане на една взаимноизгодна стратегия (добра за 
собствениците на домове, добра за бизнеса и добра за околната среда). 

Стратегическо разширяване на инфраструктурата, свързана с природния газ и диверсификация 
на доставките, е от съществено значение. Нарастващата роля на природния газ в енергийния 
микс на България и уязвимостта на страната по отношение на прекъсвания в подаването поради 
„проблемни точки” в газовата инфраструктура създава възможност за диверсифициране на 
газовите доставки и за подпомагане на регионалната търговия с природен газ. 

Избор 

Подобряване на управлението чрез: (а) гарантиране, че държавни служители и висш персонал 
декларират своите финансови интереси в енергийния сектор с цел избягване конфликт на 
интереси, (б) разформироване на Българския енергиен холдинг с цел повишаване на 
прозрачността и отчетността на държавните предприятия, (в) предоставяне на регулатора на 
независимост по отношение на финансите и на взимането на решения съгласно директивите на 
ЕС, за да се подобри независимостта му и доверието в него, и разработване на план за 
повишаване на техническия му капацитет. 

Справедливо решаване на проблемите, свързани с нарастващите финансови дефицити, 
произтичащи от произведената възобновяема енергия, ко-генерация, дългосрочни договори и 
неуспешни инвестиции: (а) преустановяване на злоупотреби, произтичащи от преференционално 
ценообразуване за ко-генерация, (б) националната електрическа компания и Министерството на 
финансите трябва справедливо да решат проблемите, свързани с финансовите задължения; (в) 
намаляване на разходите чрез подобряване на разпределянето на квотите за енергийно 
производство на регулирания пазар и осигуряване оптимизация на разпределението. 

Предоставяне на достъпна енергия за бедните чрез увеличаващо се бюджетно финансиране за 
разширяване нивото и обхвата на целевото социално подпомагане за уязвимите потребители, а 
също разширяване на мащаба и консолидиране на програми за енергийна ефективност в 
жилищния сектор. 

Развиване на инфраструктурата на природния газ, при оптимизиране на разходите с цел 
диверсифициране източниците и маршрутите на доставка и реализиране на търговски ползи от 
нарасналата регионална търговия с природен газ. 

Промени 

Възстановено публично доверие чрез акцентиране върху прозрачността. Прозрачността започва 
от най-високо ниво - възлагането на производство на електроенергия и регулиране на сектора, до 
издаване на опростени сметки за потребителите. Последното ще даде бърз ефект и осезаема 
полза за клиента, а това е и начинът за възвръщане на доверието в отговорното държавно 
ръководство на сектора.  

Подобрена финансова жизнеспособност чрез решаване на проблемите, свързани с растящите 
дефицити в сектора. Обръщането на тенденцията на натрупване на дефицити ще изисква 
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прилагане на структурни промени, намаление на разходи, подобряване на ефективността на 
операторите и преосмисляне на ролята на „Български енергиен холдинг” ЕАД. 

Достъпни енергийни услуги за бедните и значително подобрена енергийна ефективност на 
жилищните сгради. Броят на уязвимите потребители, които са защитени чрез целеви защитни 
мрежи и могат да си позволят екологично устойчиви и надеждни електрически услуги ще нарасне. 

Подобрена енергийна сигурност. България ще бъде по-малко уязвима по отношение на 
прекъсванията в доставките на природен газ и ще се възползва от регионалния трансграничен 
пренос и търговия с природен газ. 

Партньорство с Групата на Световната банка 

В последните няколко години енергийният диалог между България и Световната банка е 
концентриран върху сигурността на доставките на природен газ, което доведе до изготвяне на 
доклад „Варианти за подобряване на сигурността на доставките на природен газ”. През май 
2013 г. по искане на служебното правителство, Световната банка предприе проучване „Бърза 
оценка на енергийния сектор на България”. Международната финансова корпорация (IFC) е 
инвестирала в проекти, свързани с изграждане на ВЕИ. В бъдеще Световната банка е готова да 
разшири партньорството в енергийния сектор, включително и по отношение на социалната 
защита, за да се направи енергията достъпна за бедните. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/06/17893168/
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/Bulgaria/PowerSectorRapidAssessment_%20Bulgarian_May28_final.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/Bulgaria/PowerSectorRapidAssessment_%20Bulgarian_May28_final.pdf
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3.2 Подобряване на инфраструктурата и услугите за 

водоснабдяване и канализация 

Контекст 

Обхватът на водоснабдяването в България е голям и качеството на питейната вода обикновено 
отговаря на стандартите на ЕС, но водните загуби (неотчетена вода) са по-високи от тези в други 
държави от ЕС. Загубата на вода (60%) е загуба на ресурси, а авариите могат да допринесат за 
лошото качество на водатa. Според проучване, извършено за Министерството на околната среда и 
водите за целите на Националната водна стратегия през 2012 г., потребителите не считат 
качеството на водоснабдяването за задоволително. ВиК дружествата биха могли да направят 
много повече, за да намалят загубите на вода и да предоставят информация за качеството на 
предлаганите услуги. 

Събирането и третирането на отпадъчни води трябва да бъдат разширени. Само 66% от 
населението е свързано с мрежата за събиране на отпадъчни води, а по-малко от 50% от него е 
свързано към пречиствателна станция за отпадъчни води. Сред държавите членки на ЕС само 
Румъния и Кипър събират по-нисък дял от отпадъчни води, отколкото България. България има 
краен срок 31 декември 2014 г. да изпълни своите ангажименти по договора за присъединяване 
към ЕС във връзка с отпадъчните води. Макар че има известен напредък, нивото на капиталовите 
инвестиции в сектора е по-ниско от необходимото за поддръжка на съществуващата 
инфраструктура, а още повече за нейното разширяване. През 2012 г. например е завършена само 
една пречиствателна станция за отпадъчни води (в Търговище). В резултат на това България няма 
да спази крайния срок за постигане на съответствие през 2014 г. 

Съществува голям потенциал за подобряване на ефективността в сравнение с други европейски 
държави, но средните стойности на тарифите за вода и за отпадъчна вода в България са по-ниски 
от тези в повечето Европейски страни. Годишният разход за вода в България е еквивалентен на по-
малко от 0.3% от БВП при стандарта за покупателна способност на ЕВРОСТАТ, докато в Полша, 
Франция и Германия например, годишният разход е между 0.3% и 0.4% от БВП. Това отразява 
факта, че: (а) събирането и третирането на отпадъчни води все още не е всеобхватно; (б) средно 
тарифите покриват разходите за експлоатация и поддръжка, но осигуряват малки или никакви 
средства за обновяване и подмяна на ВиК системите. 

Възможности 

Поддържане и подобряване на услугите, свързани с водоснабдяване и отпадъчни води чрез 
съществено увеличаване мащаба на инвестициите и ефективно използване на средства от ЕС. 
Голям обем финансиране е осигурен от ЕС, но той трябва да се допълни от национално 
съфинансиране и национално финансиране за други капиталови инвестиции, като например 
обновяване на водоснабдителните мрежи. 

Дългосрочно устойчиво предоставяне на услуги чрез преминаване към пълно възстановяване 
на разходите и адекватна защита на уязвимите групи. Осигуряването на инвестиции за 
обновление на ВиК-мрежите и подобрените услуги за отпадъчните води ще увеличат разходите. 
Необходими са социални политики за защита на уязвимите групи. 

Удовлетворени потребители и ефективно предоставяне на услуги в съответствие с добрите 
европейски практики. За да се постигне това, е необходима консолидация на ВиК отрасъла. Само 
по-големи ВиК дружества ще разполагат с финансови и технически средства, за да работят като 
оператори за третиране на отпадъчни води, тъй като изискванията към отрасъла са се повишили. 
Един по-ефективен воден регулатор е друг основен елемент за подобряване работата на 
отрасъла. Регулаторът трябва да повиши своя капацитет, разбиране и способност да работи с ВиК 
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операторите, за дасе постигнат по-добри резултати, избягвайки злоупотреба със своята 
монополна позиция. 

Избор 

Разпределяне на достатъчно разходи от правителството като част от заслужаваща доверие 
стратегия. Тъй като безвъзмездната помощ от ЕС вероятно ще покрие само 30% до 40% от общите 
инвестиционни потребности, общините изпитват ограничения, а ВиК операторите имат малко или 
никакви средства заради съществуващите цени и на събиране на 80% от печалбата чрез политики 
на регулатора и Министерството на финансите, отпускането на достатъчно средства ще изисква 
по-високи държавни разходи, отколкото в близкото минало. 

Планиране и изпълнение на социални политики за защита на уязвимите групи. Първоначално 
това може да се направи чрез разширяване на съществуващата система за подпомагане при 
посрещането на разходите за отопление, но би било добре да се проучат и преразгледат 
социалните политики в контекста на тежестта на разходите за комунални услуги. 

Отстраняване на основни недостатъци в съществуващата правна и регулаторна рамка. 
Проектозаконът за водите, който беше внесен в Народното събрание през 2012 г., отстранява 
много от тези недостатъци и би могъл да бъде приоритетно внесен повторно. 

Промени 

Намалени правни действия и финансови наказания от Европейската комисия. Приемането и 
изпълнението на надеждна и изцяло финансирана стратегия за водоснабдяване и канализация би 
улеснило диалога между правителството и Европейската комисия, както и ще спомогне за 
постигане на съответствие с изискванията на ЕС. 

Засилено желание от страна на потребителите да плащат за водоснабдителни и 
канализационни услуги в отговор на подобрено обслужване. Подобрени услуги и ВиК оператори, 
повече ориентирани към потребителя, ще повишат готовността на потребителите да плащат. 

Добре функциониращ регулатор с ясен мандат ефективно допринася за ефикасно и 
ориентирано към потребителите предоставяне на ВиК услуги. Един укрепнал регулатор би имал 
капацитета, разбирането и способността да работи с ВиК операторите, за да постигне резултатите, 
избягвайки злоупотребата с монополна позиция. Необходим е и консолидиран ВиК отрасъл, тъй 
като само големи ВиК оператори ще разполагат с финансовата и техническа възможност, за да 
отговорят на бъдещи изисквания, включително на тези, свързани с пречистването на отпадъчни 
води. 

Партньорство с Групата на Световната банка 

Съществува добро партньорство между Световната банка и Министерството на регионалното 
развитие. Министерството си партнира със Световната банка за разработване на регионални 
генерални планове за водоснабдяване и канализация за цялата страна и за рехабилитация и 
завършване на строителството на четири язовира по проекта „Развитие на общинската 
инфраструктура”. Чрез аналитични и консултантски услуги срещу заплащане се оказва помощ 
на Министерството за подготовката на Стратегия за ВиК отрасъла и План за действие. Наскоро 
Министерството и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране поискаха допълнителни 
консултантски услуги за засилване капацитета на регулатора при работата му с ВиК операторите. 
Техническото задание за такава помощ е вече разработено. 

http://www.worldbank.org/projects/P099895/municipal-infrastructure-development?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P099895/municipal-infrastructure-development?lang=en
http://www.worldbank.org/bg/news/feature/2012/07/26/the-world-bank-signs-two-service-agreements-with-bulgaria-to-suggest-options-for-water-and-innovation-strategies
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3.3 Укрепване конкурентоспособността на селското стопанство, 

устойчивостта и противодействието на климатичните промени 

Контекст 

Земеделието и развитието на селските райони крие огромен потенциал за България. Страната е 
богата на обработваема земя, плодородни почви и разнообразни агроклимати, които могат да 
поддържат високо производително селско стопанство. Земеделието представлява 5.4% от БВП, 
използва обща площ от 5.5 млн. хектара земя и осигурява 20% от общата заетост. Ресурсите на 
Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, допълнена със средства от националния бюджет, 
могат да помогнат за реализиране на потенциала на българското селско стопанство, но: (а) тези 
средства трябва да се програмират и предоставят по по-ефективен начин; и (б) необходими са 
реформи за подобряване на предоставянето на услуги и за привличане на по-големи инвестиции 
от страна на частния сектор. 

Земеделието е най-слабо производителният сектор на икономиката. Брутната добавена стойност 
на работник в земеделския сектор е по-малко от една трета от цялостния БВП на икономиката за 
един работник. Липсващото стратегическо позициониране на българското земеделие в 
европейския контекст, фрагментацията на собствеността върху земята (собственост средно върху 
0.6 хектара), високо поляризираната структура на земеделието и застаряването на земеделските 
стопани, трудният достъп до кредити и недостатъчното развитие на поддържащата 
инфраструктура ограничават достигането на пълния земеделски потенциал на страната. 

Напояването е от съществено значение за подпомагане на високо производително земеделие и 
се нуждае от спешно внимание заради тежното състояние, в което се намира. През 1980-те, 1.25 
млн. хектара производителна земя е била оборудвана с напоителни съоръжения, но от тях в 
момента са останали само 40-45,000 хектарa. Повишеното и ефективно използване на 
напояването е също от критично важно значение за смекчаване на уязвимостта на България 
спрямо сериозните климатични изменения и за изграждане на земеделски сектор, който е по-
устойчив на климатични влияния.  

Възможности 

Финансирането на Общата селскостопанска политика от ЕС за периода 2014-20 г. предоставя 
огромна възможност. Новият програмен период дава възможност за по-добро позициониране и 
укрепване на българското земеделие от гледна точка на конкурентоспособност и екологична 
устойчивост. 

Растящото глобално търсене на храни (очаква се да се удвои до 2050 г.) предлага дългосрочни 
възможности, при условие че са решени проблемите, свързани със структурните недостатъци, 
които днес ограничават производителността и конкурентоспособността. Необходими са 
прагматични и всеобхватни промени и силно държавно управление, за да се постигне добре 
управлявана диверсификация на селското стопанство, комасация на земята и привличане на 
млади хора в земеделския сектор. 

Общата селскостопанска политика се фокусира все повече върху разработването на 
инструменти и върху целеви ресурси за подпомагане адаптирането към климатичните промени 
и смекчаването на тяхното въздействие. По стълб „Селскостопанско развитие” поне 25% от 
финансовото разпределение трябва да бъде заделено за агро-екологични мерки. Тъй като 
политиката за селскостопанско развитие все повече ще бъде свързана с действията във връзка с 
изменение на климата, следва да бъдат създадени силни стимули за земеделските стопани да 
подобряват развитието на ефективни технологии за екологично и устойчиво земеделие. Освен 
това, „позеленяването” на директните плащания на фермерите ще бъде един от основните 
елементи на реформата на Общата селскостопанска политика. Освен съблюдаване на 
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съществуващите норми за получаване на помощи от ЕС, 30% от плащането на фермерите ще 
зависи от надеждните екологични практики за постигане целите на ЕС във връзка с климата. 

В сектора на хидромелиорациите е от съществено значение да се рехабилитират и 
модернизират стратегически части от амортизираната хидравлична инфраструктура, вкл. 
язовири, канали, тръби, помпени станции и оборудване за пестене на вода на полето, за да се 
увеличи селскостопанската продукция и да се адаптира земеделието към климатичните 
изменения. Макар Общата селскостопанска политика и Кохезионната политика на ЕС да 
осигуряват достатъчна финансова възможност за помощ в тази насока, основното 
предизвикателство се изразява в дефинирането на интегриран програмен подход към устойчиво 
управление на земята и водите, приложим за различните източници на финансиране. 

Избор 

Разработване на солидна селскостопанска стратегия и предприемане на институционална и 
правна реформа за повишаване на добавената стойност, конкурентоспособността и 
екологичната устойчивост на българското земеделие, в частност за решаване проблемите на 
фрагментираната собственост върху земята и за подобряване на земеделските технологии. 
Комасацията на поземлените имоти на базата на законната собственост върху земята и 
устойчивото управление, са от ключово значение за постигане на съществени ползи по отношение 
на икономическото благосъстояние.  

Подобряване на издръжливостта на климатичните въздействия от страна на земеделския 
сектор чрез пълно възползване от новата рамка на Общата селскостопанска политика и 
стратегическо включване на действия, свързани с борба срещу климатичните промени. Това 
трябва също така да се вгради в Стратегията за адаптация към изменение на климата за цялата 
страна, включително оценяване на риска от климатични промени (температура и изменчивост на 
валежите), както и укрепване на капацитета за адаптиране. Хидромелиорациите ще бъдат важен 
елемент от мерките, свързани с повишаване на устойчивостта към изменението на климата. 

Подготовка на убедителна Стратегия за хидромелиорация и план за съживяване на 
хидромелиоративната инфраструктура и съответни инвестиции. Бъдещите инвестиционни 
програми за хидромелиорации на страната трябва да ангажират всички заинтересовани страни, 
като се започне от крупните фермери, които са финансово силни и имат достатъчно ресурси да 
правят инвестиции, и се стигне до подпомогането на дребни земеделски стопани, които 
произвеждат с оскъдни ресурси и при риск от излагане на суша. Разработването на проекти и 
програми за хидромелиорации трябва да се интегрира в плановете за управление на речните 
басейни. 

Промени 

Възобновеното и стратегически позиционирано земеделие създава работни места, особено за 
млади хора и възражда селските райони на България, като националните политики се фокусират 
върху подобряването на конкурентоспособността и ефективността на сектора и осигуряват 
дългосрочна издръжливост на климатичните въздействия и екологично устойчиво земеделие. 

Консолидираните дружества в земеделието, на базата на законната собственост върху земята и 
развитие на концепции за устойчивото й управление, постигат ефективност и икономии от 
мащаба. Подобни мерки водят до намаляване на разликата в доходите между градските и 
селските райони. 

Обръщане на тенденцията за намаляване на напоителната инфраструктура. Пълното 
съответствие на развитието на напояването с концепцията за интегрирано управление на водните 
ресурси на речните басейни осигурява устойчиво използване на наличните водни ресурси, при 
изпълнение на екологичните цели, а също и на целите, свързани с качеството на водата и 
съхранението на почвите. Това води до повишено привличане и усвояване на средства от ЕС за 
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хидромелиорации. Гарантираната наличност и надеждност на водните доставки води до 
подобрение на земеделската производителност, а оттам - до конкурентоспособност и намалена 
уязвимост спрямо шоковите въздействия на климатичните промени.  

Партньорство с Групата на Световната банка 

Международната финансова корпорация е направила няколко инвестиции в сектор земеделие, 
включително в инвестиционни фондове, подкрепящи разрастването на компании, инвестиращи в 
земеделска земя и улесняващи комасацията на земя. 

През май 2013 г правителството и Световна Банка договориха предоставянето на аналитични и 
консултантски услуги срещу заплащане в сектор хидромелиорации, целящи да подпомогнат 
правителството във връзка с: (а) изготвяне на проекто-стратегия за хидромелиоративния сектор; 
(б) предложение за изменения и допълнения на институционалната и регулаторна рамки; (в) 
дефиниране на рамка за програмиране и приоритизиране при финансиране на проекти; и (г) 
подготовка на интегрирани инвестиционни планове, програми и примерни проекти на ниво речен 
басейн. Освен това бе започнат и диалог за политиките за по-добро използване на средствата от 
ЕС за периода 2014-2020 г., за да се засили конкурентоспособността на селското стопанство, 
екологичната устойчивост и издръжливостта срещу климатични въздействия. Чрез финансираните 
от Световната банка аналитични и консултантски дейности, в момента се разработва предложение 
за това как в България може да се предложи застраховане срещу климатичните изменения, 
включително за фермери. В бъдеще Световната банка е готова да разшири сътрудничеството в 
сферата на земеделието и противодействието на климатичните изменения, а Международната 
финансова корпорация ще търси възможности за работа с финансови посредници за осигуряване 
на финансиране на фермери и малки и средни предприятия в селскостопанския сектор. 
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3.4 Стимулиране на устойчив транспорт 

Контекст 

Стимулирането на устойчива транспортна инфраструктура има фундаментално значение за 
укрепване конкурентоспособността на България и за предоставяне на по-добри услуги на 
гражданите. Повишаването на административния капацитет, подобряването на рехабилитацията 
и поддръжката на националната и трансевропейска транспортни инфраструктури, едновременно с 
по-нататъшното инвестиране в нова инфраструктура и намаляване на емисиите от парникови 
газове, както и намаляване на въглеродните емисии на българския транспортен сектор са от 
ключово значение. Основните предизвикателства са свързани с: (а) пътен транспорт, който „улавя” 
по-голямата част от трафика и нараства, и (б) железници с рязко намаляващ трафик и големи 
проблеми с финансовата устойчивост. 

Балансирането на новите инвестиции с правилна поддръжка на съществуващата пътна 
инфраструктура е от ключово значение. Запълването на недостига от средства за строителство на 
трансевропейските транспортни коридори остава основен приоритет за финансиране от ЕС и през 
периода 2014-2020 г. То обаче трябва да се балансира със сериозната потребност от поддръжка на 
съществуващата пътна мрежа. Понастоящем повече от половината от общинската пътна мрежа и 
35% от републиканската са в лошо състояние или без настилка. За да се постигне европейска 
интеграция на тези пътища, те трябва да бъдат поддържани на ниво, което осигурява подходяща 
свързаност и устойчивост. 

Железопътните услуги трябва да бъдат подобрени, а мрежата трябва да се адаптира към 
днешните и бъдещи потребности. Операторът на държавните железници БДЖ е изправен пред 
фалит; неговите пазарни дялове и трафик са значително намалели. Национална Компания 
Железопътна Инфраструктура (НКЖИ) се държи „над водата” с помощта на увеличаващи се 
субсидии, поддържайки една остаряла инфраструктура. Макар програмата за реформи през 2011 
г. помогна за намаляване на разходите на двамата оператори и за премахване на някои 
икономически неизгодни услуги, системата на българските железници в своя сегашен вид остава 
финансово неустойчива.  

Възможности 

Цялостна мултимодална транспортна стратегия. Под ръководството на Министерството на 
регионалното развитие е разработена пътна стратегия, а транспортната стратегия е в процес на 
изпълнение, водено от Министерството на транспорта. Обстойната транспортна стратегия създава 
базата за ефективно мултимодално транспортно планиране, благоприятстващо приоритизацията 
на инвестициите и разпределението на ресурсите в сектора. Планирането на развитието на 
транспортния сектор обаче е затруднено поради частична липса на инструменти и данни. 

Изясняване на ролята, размерите и публичното финансиране на българския железопътен 
транспорт. Днешната ж.п. мрежа има почти същите размери като тези в началото на прехода, но 
междувременно населението на България и броят на пътниците са намалели значително. 
Решаването на сериозните предизвикателства на железопътния сектор, включително бързо 
растящите финансови задължения, ще осигури устойчивостта на българските железници.  

Ефективно използване на оскъдните публични ресурси за укрепване на транспортната 
инфраструктура и услуги. Що се отнася до пътищата, настоящите нива на финансиране няма да 
позволят запазването на текущото състояние на пътната мрежа, а насочването на средствата от ЕС 
за изграждането на магистрали може да отнеме ресурси от останалата част от транспортната 
мрежа. Що се касае до железниците БДЖ изпитва много сериозни финансови затруднения, а 
положението на фирмата оказва каскаден ефект върху останалата част от сектора, особено върху 
НКЖИ, на която БДЖ дължи пари. Ефективното използване на средства от ЕС и публични ресурси и 
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справянето с проблемите на пътищата и железниците би дало възможност за създаване на 
модерен и устойчив транспортен сектор. 

Избор 

Подобряване на планирането и програмирането на транспортния сектор, основани на 
доказателства. Секторното планиране и програмиране ще се подобри чрез намаляване на 
функционалните подразделения около всеки вид транспорт и съсредоточаване върху по-широката 
институционална структура и рамка за управление и върху стимулиране взимането на решения 
изцяло на базата на доказателства. Това изисква големи усилия за събиране и поддържане на 
надеждни данни в сътрудничество с местните власти. 

Подобряване на управлението за предоставяне на по-добри услуги. Би било добре да се 
преосмисли ролята на АПИ - с оглед създадената Национална компания за инфраструктурни 
проекти, както и ролята на общините, за да се оптимизират всички стъпки в цикъла на изготвяне 
на проекти и управление на активите за увеличаване на гъвкавостта и отчетността. Макар 
магистралите да са очевидната цел на такова преосмисляне, общинските пътища и тяхната 
поддръжка, финансиране и управление са много важни за пътния сектор. По отношение на 
железопътния сектор, модернизацията на НКЖИ не изисква институционална промяна, а 
преосмисляне на приоритетите и процесите. БДЖ „Товарни превози” трябва да се управлява на 
търговска основа. 

Реформирането на транспортното финансиране, основано на осъвременена стратегия и 
реформа на управлението на сектора. Необходимо е и увеличено ресурсно разпределяне в 
средносрочен план, след прилагане на стратегията и оптимизиране на пътния сектор. В 
железопътния сектор има нужда от незабавно разработване на финансов спасителен план. 

Промени 

Ефективно мултимодално планиране и подобрена пътна и ж.п. инфраструктура.  Националната 
транспортна стратегия и генералния транспортен план определят приоритетите в пътния, ж.п. и 
другите отрасли и осигуряват стратегическо и всестранно развитие на транспортната 
инфраструктура на страната. 

Подобрено управление и предоставяне на услуги на крайните потребители. Подобреното 
управление на сектора ще доведе до по-ефективнo управление на транспортните активи и 
намалени разходи за данъкоплатците, както и до по-добри услуги за потребителите. 

По-добро използване на наличните финансови ресурси и публичните субсидии, увеличено 
усвояване на средства от ЕС и по-добро оползотворяване на средствата от международните 
финансови институции. Предоставянето на публични субсидии за транспортния сектор трябва да 
отговаря на целите на обществения сектор, като например подобрени услуги за клиентите и 
екологосъобразен растеж. Неефективните субсидии трябва да бъдат своевременно прекратени. 

Партньорство с Групата на Световната банка 

В пътния сектор Световната банка подпомага България в намаляването на разходите за пътен 
транспорт чрез подобряване състоянието и качеството на пътната мрежа чрез Проект за 
рехабилитация на пътната инфраструктура. Що се отнася до партньорството, основано на 
знания, понастоящем то включва аналитични и консултантски услуги срещу заплащане, 
предоставени на АПИ в подкрепа на финализирането на стратегията за развитие на пътната 
инфраструктура и на укрепването на капацитета на АПИ. Освен това по Втори проект за 
търговия и улесняване на транспорта Световната банка осигурява подкрепа за подобряване на 
капацитета, ефективността и качеството на услугите на подбрани гранични контролно-
пропускателни пунктове (ГКПП) със специален акцент върху трансевропейската транспортна 
мрежа. В областта на железопътния отрасъл Световната банка ще предостави на правителството 

http://www.worldbank.org/projects/P099894/road-infrastructure-rehabilitation-project?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P099894/road-infrastructure-rehabilitation-project?lang=en
http://www.worldbank.org/bg/news/press-release/2012/10/25/the-world-bank-commits-knowledge-support-for-roads-in-bulgaria
http://www.worldbank.org/projects/P094018/second-trade-transport-facilitation-project?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P094018/second-trade-transport-facilitation-project?lang=en
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кратки бележки, свързани с отрасловата политика. В бъдеще банката е готова да продължи 
диалога по политиките в транспортния сектор и да разшири подкрепата си на базата на 
предоставяните услуги и финансиране. 
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4. Приобщаващ растеж 

4.1 Повишаване ефективността на защитните мрежи и 

активационните политики 

Контекст 

Реформата в социалния сектор и интеграцията на социалнoто подпомагане с услугите по 
заетостта са спешни и важни. Реалният доход на домакинствата се е понижил средно с 4.6% 
между 2009 и 2010 г., но този спад е в размер на 12.6% за най-бедните 20% от населението. 
Безработицата е нараснала повече от два пъти за четири години, покачвайки се от около 5.8% през 
втората четвърт на 2008 г. на 13.8% през първото тримесечие на 2013 г. Прогнозите на 
Европейската комисия са, че броят на зaeтите лица ще продължи да намалява през 2013 г., а 
реалното възстановяване на работните места и заетостта се очаква да настъпи едва през 2015 г. 

На фона на мрачните перспективи на трудовия пазар и намаляващия доход на домакинствата, 
добре насочените програми за социална защита могат да помогнат на семействата да се справят 
с положението, докато един силен растеж не доведе до цялостно повишаване на 
благосъстоянието на домакинствата, включително за по-бедните сегменти на обществото. 
Подобряването на ефективността на социалните обезщетения и предоставянето на услуги по 
заетостта, както и преразпределянето на ресурси в рамките на системата за социалната защита 
към програми за бедните могат да помогнат на хората да се справят с кризата, като същевременно 
правителството поддържа фискална дисциплина и макроикономическа стабилност. 

Възможности 

Подходящ набор от мерки за социална защита за уязвимите би могъл да подобри техния обхват 
и щедрост. Това би включвало Програмата за месечни помощи за лица и семейства (Програмата 
за гарантиран минимален доход в България), помощите за отопление и детските добавки. 
Програмите са предназначени за уязвимите, като Програмата за месечни обезщетения за лица и 
семейства и за енергийните помощи са претърпели значителни намаления на разходите и 
обхвата. Подобряването на обхвата и щедростта на добре насочени програми би подобрило 
защитата на дългосрочно безработните и на уязвимите лица при запазване на фискалната 
дисциплина. Подобряването и опростяването на дизайна на социалните помощи и свързването на 
бенефициентите им с бюрата по труда ще осигури адекватна защита на уязвимите и 
същевременно ще стимулира хората да работят при наличието на работа. 

По-голямото участие на работната сила и по-високата заетост ще засилят растежа. Степента на 
неактивност сред населението на трудоспособна възраст в България са сред най-високите в 
Европейския съюз – със само 66% от населението на възраст 15-64 години, участващо в пазара на 
труда през 2011 г. България има втория най-голям брой на граждани в ЕС, които не са заети и не 
участват в никакво образование или обучение като 22% от тях са младежи на възраст 15-24 
години. Нарастващото участие на работната сила и степента на заетост са много важни за 
повишаване на растежa и благосъстоянието, особено предвид застаряващото население. От 
ключово значение за активизиране на работната сила и заетостта са доброто познаване на 
характеристиките на неактивните и безработните и пречките, пред които те са изправени, както и 
създаване на механизми за преодоляване на тези бариери и за по-доброто приобщаване към 
пазара на труда. 

Координация между звената, предоставящи социални помощи и услуги по заетостта: Много 
държави в Западна Европа, например Германия и Великобритания, са преминали към модели на 
обслужване „на едно гише”, които интегрират предоставянето на парични обезщетения, услуги по 
заетостта и социални услуги. В България обезщетенията за безработица се предоставят от 
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Агенцията по заетостта, а центровете за социално подпомагане осигуряват парични помощи и 
социални услуги. Едно лице, което желае да кандидатства за парично обезщетение, може би ще 
трябва да предостави информация няколко пъти на няколко различни места. Макар че различните 
звена обменят известна информация, има още много какво да се направи, за да се премине към 
интегрирано предоставяне на тези услуги. Освен това държавните бюра по труда често не 
разглеждат тези, които получават социални помощи като свои клиенти. Чрез модернизиране на 
информационните системи, процесите и стратегията, България би могла да предложи на своите 
граждани взаимодопълващи се социални услуги, услуги по заетостта и предоставяне на социални 
помощи по модела „на едно гише”. 

Избор 

Повишаване на обхвата и размера на някои от социалните обезщетения и намаляване на 
разпокъсаността. България би могла да увеличи прага за допустимост при кандидатстване и 
размера на обезщетения като месечните помощи за лица и семейства, помощите за отопление и 
детските добавки. Може да се намали разпокъсаността чрез намаляване на общия брой 
програми; консолидиране на по-неефективните програми; опростяване на дизайна на 
програмите; преминаване към по-ефективно и по-ефикасно предоставяне на социалните 
програми и услуги. 

Реформиране на държавните служби по заетостта (бюрата по труда), така че по-добре да 
идентифицират неактивните и незаетите лица, за да им предлагат целеви и индивидуализирани 
услуги, да предоставят добре замислени програми за обучение и други активни програми за 
пазара на труда, така че да повишат пригодността на  неактивните и безработните за упражняване 
на труд и осигуряване на заетост. 

Интегриране на социалните програми, предоставянето на социални услуги и услуги по заетостта 
на „едно гише и създаване на единен национален регистър. Интеграцията би гарантирала, че 
услугите се предоставят ефективно, осигурявайки на гражданите адекватната защита, когато е 
нужна, но също така помагайки им да преминат към заетост, когато са налице работни места. 
Създаването на единен национален регистър на кандидати и бенефициенти на различни 
социални помощи, който е свързан с други бази данни, може съществено да подобри 
управлението, прозрачността, доверието в тези програми. Това може също така да улесни 
преминаването към модела „на едно гише”.  

Разработване на ясна стратегия за идентифициране и неутрализиране на информационни 
грешки, с цел противопоставяне на измамите, както и изграждане на система за наблюдение и 
оценка. Нито една система за обезщетения не е имунизирана срещу грешки и измами. 
Намаляването на тези възможности ще подобри ефективното ползване на публични ресурси, ще 
гарантира увеличен приток на ресурси към тези, които са в нужда, и ще подобри доверието в 
социалния сектор и неговата обществена подкрепа.  

Промени 

По-добра и по-ефективна от гледна точка на вложените ресурси система за социална защита на 
уязвимите. Хората в нужда биха били обхванати от социални програми и биха получавали 
адекватна подкрепа. Изтичането на социални обезщетения би било съществено намалено при 
осигурено правилно предоставяне на социални услуги, особено в икономическа среда, която 
изисква строга фискална политика.   

Намалена тежест върху гражданите, подобрено и интегрирано предоставяне на социални 
обезщетения, социални услуги и услуги по заетостта. Подобрено интегриране на неактивните и 
безработни лица на пазара на труда, когато процесите на създаване на нови работни места в 
България се засилят. 
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Подобрено наблюдение и оценка за това какво работи и какво не в областта на социалната 
защита, както и подобрена отчетност, подпомагащи осъществяването на политики за социално 
подпомагане и осигуряване на заетост, основани на действителността. Усъвършенстваната 
стратегия за контрол на информационните грешки и измамите може да доведе до по-голяма 
обществена подкрепа за реализирането на целенасочени социални програми. 

Партньорство с Групата на Световната банка 

През изминалата година Световната банка е предоставяла аналитични и консултантски услуги, 
финансирани със средства на банката, свързани с оптимизация и интегриране на социални 
защитни мрежи с услуги по заетостта. В бъдеще Световната банка остава готова да разшири 
мащаба на своето партньорство с правителството. 
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4.2 Укрепване на социалното включване и социалната 

справедливост 

Контекст 

Националната програма за реформи (НПР) изисква намаляване на бедността и стимулиране на 
социалното включване. Тя насочва вниманието към факта, че през 2010 г. процентът на хората, 
живеещи в бедност или в социална изолация, е бил 49.1%, а на хората в риск от бедност - 22.3%, 
или 1.673 милиона души. Програмата поставя за цел намаляване броя на хората, живеещи в 
бедност с 260 000 души до 2020 г. За да постигне това, страната следва да постигне ефективни 
резултати в борбата с бедността. Предвид бедността и изключването сред ромското население, 
България е разработила и Национална стратегия за интеграция на ромите 2012-2020 г. 

Препоръките на Европейската комисия от май 2013 г. по Националната програма за реформи на 
България подчертават тези нужди и изтъкват, че страната страда от по-ниска от средната за ЕС (и 
намаляваща) заетост, а също и от високи различия в нивата на безработица между регионите и 
отделните сегменти на населението. Кризата е оказала особено силно въздействие върху ниско 
квалифицираните работници и съществено е увеличила младежката безработица. 

Възможности 

Социалното включване и социалната справедливост са изключително важни в области с високо 
въздействие, като например ранно детско развитие, активното включване на пазара на труда, 
подобряването на достъпа до социални и здравни услуги и строителството на социални жилища 
със  специален акцент върху младите хора. 

Ромското включване създава социални и икономически възможности. Систематичното 
изпълнение на мерките, очертани в Национална стратегия за интеграция на ромите, ще намали 
диспропорциите по основни социални показатели между ромите и останалите граждани. 

Структурните фондове на ЕС предоставят значителна възможност за увеличаване на обхвата на 
мерките за социално включване, в това число на населението от ромската етническа група. До 
момента обаче ефективността на приложените мерки е ограничена. Общностите в най-голяма 
нужда често се изправят пред сериозни предизвикателства при оползотворяване на средства от 
Структурните фондове, тъй като нямат необходимия капацитет и финансови ресурси за подготовка 
и иницииране на проекти. 

Избор 

Подобряване на политиките и програмите за намаляване на бедността и стимулиране на 
социалното включване, основани на научни анализи, институционални прегледи и глобални 
добри практики в ключови области, включително дизайн на ефикасни програми на пазара на 
труда, програми за ранно детско развитие и интегрирани жилищни решения.  

Засилване на фокуса върху постигнатите резултати от провежданите политики и програми за 
социално включване и намаляване на бедността. Правителството би могло да: (а) 
институционализира рамка за мониторинг на резултатите от осъществяваните програми, в която 
са ясно определени вложените ресурси, изпълнените дейности, постигнатите резултати и 
крайният ефект; (б) наблюдава резултатите и ефекта от програмите, като би могло да включи и 
система за географско картографиране на резултатите, която показва кои проекти се изпълняват, 
къде и какви са постигнатите резултати; (в) изготви и изпълни щателни оценки на въздействието, 
които по неоспорим начин да демонстрират „какво работи” за намаляване на бедността и 
стимулиране на включването, като по този начин се разшири  обществената подкрепа за мащабно 
приложение  на програми с доказана ефективност. 
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Укрепване на разходоефективното усвояване на европейските Структурни фондове на местно 
ниво. Правителството би могло да разгледа създаването на ръководено  от общността звено за 
подпомагане на местното развитие, което би предоставило техническо и финансово съдействие 
на общности в нужда, за да им помогне да разработят проекти и да кандидатстват за финансиране 
пред Структурните фондове на ЕС. Такава структура за подпомагане би била особено ценна в 
светлината на плановете на ЕС да направи възможно финансирането на ръководени от общността 
проекти от всички Кохезионни и Структурни фондове през предстоящия програмен цикъл 2014-
2020 г. 

Промени 

По-добре замислени и по-ефективни политики и програми намаляващи бедността и 
стимулиращи включване в приоритетните области на Националната програма за реформи, 
включително тези, които са очертани в Специалните препоръки за страната от май 2013 г.   

Засиленото внимание върху постигнатите резултати от провежданите политики и мерки за 
социално включване и намаляване на бедността, които да изместят фокуса от вложените 
ресурси на входа към постигнатите резултати на изхода, което би подобрило рамката за 
наблюдение, отчетността и би осигурило по-голяма обществена подкрепа за доказали се 
програми. 

Повишено и разходоефективно усвояване на Структурните фондове на ЕС на местно ниво за 
инициативи, целящи социално включване и намаляване на бедността (включително сред 
населението от ромската етническа група).  

Партньорство с Групата на Световната банка 

Социалното включване е приоритетна област в партньорството между България и Световната 
банка в продължение на много години. Световната банка подкрепя правителството чрез Проекта 
за социално включване, който цели предоставяне на услуги за ранно детско образование за деца 
от уязвими социални групи, включително ромски деца и деца с увреждания. Финансираните от 
банката аналитични и консултантски услуги подпомогнаха подобряването на процесите по 
планиране на местно и областно равнище в изпълнение на Националната стратегия за интеграция 
на ромите. Световната банка е готова да предложи своя глобален и регионален опит в социалното 
включване и да разшири своето партньорство с България в тази област. 

http://www.worldbank.org/projects/P100657/social-inclusion-project?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P100657/social-inclusion-project?lang=en
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4.3 Укрепване на ефективността, ефикасността, качеството на 

услугите и справедливостта на здравеопазването 

Контекст  

Макар предоставянето на здравни грижи да е претърпяло значителни трансформации от 
началото на прехода до днес, в областта на здравеопазвнето са налице големи пропуски. 
Неотдавнашните бележки по политиките в здравния сектор на Световната банка очертаха факта, 
че продължават да съществуват значителни празноти и че последните реформи не са могли да 
разрешат проблема. По-конкретно: (а) здравният статус на населението в България се подобрява с 
по-нисък темп от този в други държави членки на ЕС, а тежестта на незаразните болести е особено 
висока; (б) обхватът на здравната превенция е нисък и българите са много по-често 
хоспитализирани от други европейски нации, което е знак, че системата не предоставя правилния 
микс от услуги; (в) българите са сред най-малко удовлетворените европейци, когато става дума за 
тяхната здравна система; (г) общите разходи за здравеопазване са сравними с тези на страни със 
сходни доходи, но делът на средствата, „плащани от собствения джоб” на гражданите, е 
непропорционално голям, като е нараснал с течение на времето, а осигуряваната от системата 
финансова защита е непълна. 

Макар да са необходими повече публични разходи за здравеопазване, всякакви увеличения 
трябва да бъдат придружени от подобрения на ефективността и ефикасността, за да се 
оползотворят по най-добър начин ресурсите и да се осигури постигане на по-добри резултати. 
Модернизацията на здравния сектор е необходима, за да се решат въпросите, свързани с 
възникващите нужди на застаряващото население и да се догонят европейските стандарти. Би 
трябвало по-нататъшното развитие  на здравеопазването и публичните инвестиции в него да се 
ръководят от обстойна национална стратегия на здравеопазването. 

Възможности 

Съществува съгласие сред експертите за това как да се подобри изпълнението на здравните 
услуги, а това е предпоставка за успешна реформа. 

Постигането на по-добри здравни резултати ще изисква силно, последователно и стратегическо 
ръководство от най-високо правителствено ниво и ангажираност на всички основни 
заинтересовани страни. Една открита дискусия за създаване на реалистична визия и ясно 
формулирани приоритети би осигурила подкрепа за необходимите промени. Това е особено 
важно в светлината на нестабилност на държавното ръководство в минали периоди и на 
разпокъсаните реформи. 

Съществуват важни лостове за реформи. Растящото неудовлетворение на обществото от 
здравните услуги и възможността за гарантиране на европейско финансиране за сектора създават 
важни предпоставки за осъществяване на ключови реформи. 

Избор  

Изпълнение на основан на потребностите план за реорганизация на болничния сектор и 
създаване на мрежи за препращане при запазване на физическия достъп до медицински 
грижи. В този контекст Националната здравноосигурителна каса следва да закупува услуги 
селективно – т.е. необходимо е касата да може да преценява с кои юридически лица желае да 
сключва договори. За да се подпомогне този процес, трябва да се набере и публикува 
информация за качеството на здравните грижи. Клиничните пътеки предлагат лоши стимули. 
Прилагането на модерна система на заплащане, основана на диагностично свързаните групи (ДСГ 
– стандартизирани класификации на пациенти, използващи болнични данни за извършване на 
сравнение между диагнозите и подходящите клинични услуги) е било обсъждано в продължение 
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на много години, но усилията за реално изпълнение не са дали успех. Въвеждането на ДСГ трябва 
да е придружено от определяне на тавани на разходите, за да се избегне по-нататъшното 
ескалиране на разходите. 

Укрепване на медицинските грижи, които са алтернативни на болничните. Необходимо е да се 
подобри капацитетът на професионалистите от първичната здравна помощ за справяне със 
заболяванията и за по-активното им участие в координирането на здравните услуги за пациентите. 
В частност е необходимо да се разработи ефективна и привлекателна програма за постоянно 
медицинско обучение. Необходимо е да се коригират регулаторните стандарти, за да се разшири 
списъкът със заболявания, които могат да бъдат лекувани и проследявани изцяло в доболничната 
помощ. Нужно е да се въведат в действие по-силни стимули и механизми за отчетност, за да се 
подобри управлението на хроничните заболявания на ниво първична медицинска помощ 
(заплащане за резултати). Ще са необходими реформи и в спешната помощ, за да се подобри 
непрекъснатостта на предоставяне на медицински грижи и на достъпа до тях. Дългосрочните 
грижи се предоставят предимно от публични доставчици, с недостатъчни ресурси и без ясна 
стратегия и визия, която поставя този тип услуги в зона между медицинските и социалните грижи. 
Това води до предоставянето на неправилен и скъпоструващ микс от услуги и  дейности. Един 
модерен сектор на дългосрочни грижи изисква повече услуги по местоживеене, предоставени в 
дома на пациента или в дневни центрове (като част от социалния сектор), при по-малко 
предоставяне на институционални грижи. 

Подобряване на финансовата защита. Осигуряването на финансова защита на всички, така че 
никой да не изпадне в бедност заради разходи за здравни грижи, е основна цел на системата за 
здравеопазване. Във финансовата подкрепа, осигурена от Националната здравноосигурителна 
каса, има съществени пропуски, а между 10 и 20% от населението не са здравно осигурени. 
Проучване от 2008 г. показва, че повечето от неосигурените лица произхождат от уязвима 
социално-икономическа среда и принадлежат към етнически малцинствени групи. Те нямат 
достъп до амбулаторни грижи и обикновено влизат в здравната система през отделенията за 
спешна помощ. Важно е да се отбележи, че както големият разход за лекарства «от собствения 
джоб», които са по-проблематични за бедните и по-възрастните, така и изключването от 
официалната здравно-осигурителна структура, водят до неефективно предоставяне на здравни 
грижи. Всъщност пациентите които се отказват от грижи или не се справят със своето текущо 
състояние са изложени на по-висок риск от усложнения и накрая струват по-скъпо на публичната 
система за здравеопазване. Следователно подобряването на финансовата защита води до по-
голяма справедливост и ефективност. 

Промени   

Създаване на пациентски центрове за здравни грижи. В краткосрочен и средносрочен план, 
реформите биха могли да увеличат удовлетворението на пациентите и да подпомогнат 
намаляването на финансовата уязвимост на някои от тях спрямо разходите за медицински грижи. 

Реформирана болнична мрежа. Реформираните услуги биха довели до по-висока ефективност и 
до подобрен контрол върху очакваното нарастване на публичните здравни разходи чрез 
намаляване на разходите за болничната помощ и повишаване надеждността на доболничната. 

Справяне с незаразните болести. Подобрено предоставяне на услуги, например за 
сърдечносъдови заболявания, може да зададе правилната за България посока за сближаване на 
здравния статус на населението с този в страните от ЕС. 

Партньорство с Групата на Световната банка 

Наскоро Световната банка изготви “Бележки по политиката за реформа на здравния сектор”, и 
разработи със служебното правителство техническо задание за предоставяне на аналитични и 
консултантски услуги срещу заплащане. Целта на това партньорство е да се окаже помощ на 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/03/17879356/bulgaria-health-sector-diagnosis-policy-note
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правителството за: (а) разработване на обстойна стратегия за подобряване на ефективността и 
справедливостта на здравната система и за посрещане на настоящите и бъдещи 
предизвикателства, (б) изготвяне на планове за действие за приоритетни реформи по тази 
стратегия, които да бъдат подпомогнати от проекти по линия на ЕС, (в) разработване на генерален 
план. Международната финансова корпорация (МФК) продължава да търси възможности за 
инвестиции в сферата на здравните грижи, включително инвестиции в здравно осигуряване. 
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5. Текуща програма за партньорство между Групата на 

Световната банка и България 

5.1. Световната банка 

Интелигентен растеж 

 Аналитична и консултантска дейност в образованието – в подкрепа на изготвянето и 
изпълнението на реформи в училищното и висшето образование фокусирани върху 
отчетността и качеството (в процес на изпълнение, финансиране от Световната банка) 

 

 Аналитични и консултантски услуги срещу заплащане в подкрепа на изготвянето на 
стратегия за интелигентна специализация, преглед и опростяване на институционалната 
структура на системата за иновации, и изготвяне на знакови иновационни проекти за 
програмния период 2014-2020 г. (в процес на изпълнение, приключване на 31 декември 
2013 г.) 
 

 Регулаторна реформа: Административни пречки пред бизнеса на общинско ниво – 
аналитична и консултантска дейност за подобряване на бизнес средата (току що 
приключило изследване, финансиране от Световната банка)  
 

 Защита на потребителите на финансови услуги  – аналитична и консултантска дейност 
за засилване на капацитета на Комисията за финансов надзор (в процес на изпълнение, 
финансиране от Световната банка) 

Устойчив растеж 

 Бърза оценка на определени аспекти на енергийния сектор в България – краткосрочна 
консултация в отговор на молба от страна на служебното правителство (току що 
приключила, финансиране от Световната банка)  
 

 Варианти за подобряване на сигурността на доставките на природен газ – аналитична 
и консултантска дейност, очертаваща варианти за решаване на проблемите, свързани със 
сигурността на доставките на природен газ (в процес на изпълнение, финансиране от 
Световната банка)   
 

 Проект за развитие на общинската инфраструктура (118.7 млн. щ.д.) – цели да 
подпомогне местните власти в разработването на регионални генерални планове за 
водоснабдяване и канализация и да подобри надеждността и качеството на 
водоснабдяването в четири региона (приключване на 31 декември 2015 г.) 

 

 Аналитични и консултантски услуги срещу заплащане за водния сектор в подкрепа на 
подготовката и изпълнението на стратегия за ВиК и съответните институционални 
реформи. Обсъжда се разширяване на обхвата на работа, за да се предостави подкрепа за 
повишаване капацитета на регулатора (в процес на изпълнение, приключване на 15 август 
2014 г.)  
 

 Аналитична и консултантска дейност свързана с адаптиране към промените в климата -  
разглежда потенциалната роля на застраховането срещу рискове, свързани с промените на 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/09/17828833/strengthening-higher-education-bulgaria-options-improving-models-governance-quality-assurance-financing-higher-education-vol-2-2-final-report
http://www.worldbank.org/bg/news/feature/2012/07/26/the-world-bank-signs-two-service-agreements-with-bulgaria-to-suggest-options-for-water-and-innovation-strategies
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/06/17872879/bulgaria-administrative-barriers-businesses-municipal-level-technical-note
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/06/17872102/bulgaria-alternative-dispute-resolution-financial-services-options-paper
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/Bulgaria/PowerSectorRapidAssessment_%20Bulgarian_May28_final.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/06/17899907/bulgaria-options-improve-security-gas-supply
http://www.worldbank.org/projects/P099895/municipal-infrastructure-development?lang=en
http://www.worldbank.org/bg/news/feature/2012/07/26/the-world-bank-signs-two-service-agreements-with-bulgaria-to-suggest-options-for-water-and-innovation-strategies
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климата (в процес на изпълнение, финансиране от Световната банка)   
 

 Подкрепа за реформата на институциите в горския сектор – безвъзмездна помощ от Фонда 
за институционално развитие (IDF) (0.430 млн. щ.д., приключване на 4 август 2013 г.)   
 

 Укрепване на капацитета на Националния доверителен екофонд -  безвъзмездна помощ от 
Фонда за институционално развитие (IDF) (0.203 млн. щ.д., приключване на 8 декември 
2014 г.)   
 

 Подобряване изпълнението на пътния сектор, капацитета и усвояването на средства 
от ЕС, аналитични и консултантски услуги срещу заплащане – подпомагане 
финализирането на стратегия за пътния сектор и укрепване на Агенция „Пътна 
инфраструктура” (в процес на изпълнение, приключване на 30 април 2014 г.)   
 

 Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура (122.5 млн. щ.д.) – цели да 
намали транспортните разходи чрез подобряване на състоянието и качеството на пътната 
мрежа през първите години на присъединяването към ЕС (приключване на 30 юни 2013 г.)  
 

 Записка за железопътната политика – по молба на служебното правителство се 
разглежда състоянието на сектора и на продължаващата програма за реформи, като се 
представят варианти за бъдещо развитие (в процес на изпълнение, финансиране от 
Световната банка) 

 

 Втори проект за търговия и улеснение на транспорта (50.9 млн. щ.д) – цели да 
подобри капацитета, ефективността и качеството на услугите на избрани ГКПП със 
специален фокус върху трансевропейската транспортна мрежа (приключване на 31 
декември 2013 г.) 
 

 Смекчаване на икономическото въздействие на застаряването на населението: възможни 
варианти за България – Аналитична и консултантска дейност с акцент върху 
макрофискалните последствия от демографските промени в България и проучване на 
възможни механизми за смекчаване на въздействието (в процес на изпълнение, 
финансиране от Световната банка) 

Приобщаващ растеж 

 Аналитична и консултантска дейност за оптимизиране и интегриране на социалните 
обезщетения и предоставянето на услуги по заетостта (в процес на изпълнение, 
финансиране от Световната банка) 

 

 Проект за социално включване (59 млн. щ.д.) – цели разработване и предоставяне на 
образователни услуги в ранна детска възраст за деца от социално уязвими групи, вкл. деца 
от ромски произход и деца с увреждания (приключване на 31 октомври 2013 г., възможно 
удължение)  
 

 Аналитична и консултантска дейност, свързана с интеграцията на ромите – за подпомагане 
на планирането на регионално и местно ниво, както и за създаване на рамката за 
наблюдение и оценка на изпълнението на Националната стратегия за интеграция на 
ромите (в процес на изпълнение, финансиране от Световната банка)   
 

 Аналитична и консултантска дейност в сектор здравеопазване – „Бележки по политиката 
за реформа на здравния сектор” (току-що приключена, финансиране от Световната банка) 

http://www.worldbank.org/bg/news/press-release/2012/10/25/the-world-bank-commits-knowledge-support-for-roads-in-bulgaria
http://www.worldbank.org/bg/news/press-release/2012/10/25/the-world-bank-commits-knowledge-support-for-roads-in-bulgaria
http://www.worldbank.org/projects/P099894/road-infrastructure-rehabilitation-project?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P094018/second-trade-transport-facilitation-project?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P100657/social-inclusion-project?lang=en
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/03/17879356/
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/03/17879356/
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5.2 Международна финансова корпорация 

Преглед на операциите 

От началото на своята дейност в България през 1991 г. Международната финансова корпорация 
(МФК/IFC) IFC е инвестирала общо 895 млн. щ.д. в 37 проекти, вкл. 198 млн. щ.д., мобилизирани 
от партньори в помощ на инвестиции на стойност приблизително 2.6 млрд. щ.д. Настоящият 
портфейл на МФК в България съставлява 296 млн. щ.д. плюс мобилизирани от партньорски 
финансови институции 117 млн. щ.д. Портфейлът се състои от 89% директни заеми, 9% дялови 
участия и по-малко от 1 процент гаранции. 

МФК прилага активни антикризисни действия в България. От 2009 г. насам МФК е инвестирала 
приблизително 336 милиона щ.д. от своите собствени средства и е мобилизирала допълнително 
137 млн. щ.д. за девет проекта в различни сектори. Значителни инвестиции са направени в 
енергетиката (вятърна и слънчева енергия, нефт и газ), търговия на дребно, индустриално 
производство (стъкло, стомана), а също и в банковия сектор под формата на гаранционни линии 
за търговско финансиране.  

Докато продължават да съществуват уязвимости, произтичащи от кризата в Еврозоната и от 
глобалния икономически спад, МФК ще продължава да играе антициклична роля чрез 
селективни инвестиции в частния сектор. Във финансовия сектор това включва осигуряване на 
краткосрочна ликвидност; в реалния сектор – това включва подпомагане на проекти, които 
допринасят за растежа и конкурентоспособността на местните фирми в обещаващи сектори, като 
например агробизнес, инфраструктура и иновации, както и такива подобряващи ресурсната и 
енергийна ефективност в производството. МФК ще увеличи селективното инвестиране с цел 
намаляване на уязвимостите, свързани с кризата в Еврозоната. 

Ангажиментите през фискалната 2013 година до момента възлизат общо на 107.2 млн. щ.д. в 
два проекта: линия за търговско финансиране с EFG Postbank и A&B заемен пакет  в помощ на 
разширяващата се дейност на веригата Лидъл (Lidl) за търговия на дребно с отстъпки в цените, от 
която се очаква да изгради ефективна верига за местни доставки, да създаде заетост и да 
демонстрира предимствата на енергийно ефективно строителство на магазини. Освен това МФК 
насочи 100 млн. щ.д. за регионален проект с Петроселтик Интернешънъл (Petroceltic International), 
от които 25.5 млн. щ.д. ще подкрепят развитието на нефтените  и газови ресурси на страната чрез 
действащата в България дъщерна фирма Мелроуз (Melrose). 

МФК е завършила шест проекта за консултантски услуги, занимаващи се с бариерите пред 
конкуренцията в енергийния сектор и в сектора на високите технологии, разработвайки 
национален кодекс за най-добри практики за корпоративно управление и оптимизиране на 
административните бариери, свързани с инспекциите на място и строителните процедури. През 
2012 г. МФК завърши успешно консултантски проект за създаване на публично-частни 
партньорства (ПЧП) във ВиК сектора. 

Стратегия 

Краткосрочните стратегически приоритети акцентират върху: (а) антикризисна дейност и 
възстановяване, включващи проекти с клиенти в банковия сектор чрез предоставяне на 
краткосрочно финансиране за решаване на спешни проблеми, свързани с платежоспособността, а 
също и за инвестиции на дялов капитал за укрепване капитализацията на банките и 
финансирането на микро, малки и средни предприятия (ММСП); (б) Втора „Виенска инициатива” 
— съвместно с други МФИ — които, ако е необходимо, биха осигурили допълнителна ликвидност 
на клоновете на западноевропейски банки. 

Дългосрочните стратегически приоритети акцентират върху: (а) инвестиции за развитието на 
енергия от ВЕИ и на инфраструктура, свързана с изменението на климата; (б) растеж и 
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конкурентоспособност на производствения сектор; (в) частни инвестиции в социални сектори и 
селското стопанство.  

Селско стопанство: МФК засега е направила ограничени инвестиции в селскостопанския сектор, 
включително инвестиция в дялов капитал в подкрепа на разширението на фирма, инвестираща в 
земеделски земи и стимулираща комасацията. МФК ще търси възможности за работа с финансови 
посредници за осигуряване на финансиране за фермери и МСП. Общо казано МФК ще подпомага 
конкурентните предимства на страната в този сектор чрез селективни инвестиции в производство 
на суровини, хранително-вкусово промишленост, както и търговия на дребно.   

Здравеопазване: Макар перспективите да остават ограничени, МФК ще продължи да търси 
възможности за инвестиране в частни доставчици на услуги по здравеопазване, вкл. инвестиции в 
здравно осигуряване.  

Инфраструктура: МФК поставя фокус върху решаване на проблемите, свързани с растежа и 
подобряване на достъпа до пазари, стоки и услуги чрез инфраструктурни инвестиции, особено в 
енергийния сектор. През 2009 и 2012 фискални години МФК направи значителни инвестиции във 
възобновяема енергия в България (ветрогенератори и фотоволтаици) и след предстоящо 
оптимизиране на определени регулаторни слабости ще търси допълнителни инвестиционни 
възможности за намаляване на въглеродните емисии и постигане на напредък по отношение на 
целите на възобновяемата енергия, залегнали в новата рамка на ЕС. МФК обсъжда също 
инвестиране в общинска инфраструктура, включително чрез ПЧП, надграждайки върху 
неотдавнашен консултантски проект във ВиК сектора. 

Финансови пазари: Макар исторически МФК да е била по-слабо активна в банковия сектор 
поради по-ограничената си роля, в последните години расте търсенето на нейни инвестиции във 
финансовите пазари на България. Дългосрочната стратегия на МФК е да работи с местните банки 
за укрепване на техния капацитет  за предоставяне заеми на сектори с недостатъчно обслужване, 
като ММСП и агробизнеса. МФК ще предложи финансови продукти за финансиране на 
възобновяема енергия и енергийна ефективност, в която област МФК има значителен глобален 
опит. МФК обмисля също потенциални инвестиции в частната здравноосигурителна и в 
пенсионната индустрия. 
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