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По линия на Механизма за възстановяване и устойчивост 
(МВУ) — безпрецедентната реакция на ЕС по отношение на 
кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус — за 
България първоначално бяха разпределени 6267,3 милиона 
евро под формата на безвъзмездни средства.1 В съответствие 
с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 (Регламента 
за МВУ), на 30 юни 2022 г. Европейската комисия преизчисли 
максималния размер на безвъзмездните средства за всички 
държави членки; това доведе до намаление с малко над 9% на 
средствата за България и нова обща сума от 5690 милиона 
евро.2 Националният план за възстановяване и устойчивост 
(НПВУ) на държавата има прогнозни разходи в размер на 
6897,9 милиона евро, надхвърлящи максималното финансово 
участие по МВУ, което се очаква да бъде допълнено с 
национално (и частно) съфинансиране. Съгласно Регламента 

за МВУ държавите членки могат да поискат заеми по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост 
до 31 август 2023 г. – нещо, което България все още не е направила. НПВУ на България се нарежда на едно 
от първите места (след Хърватия) по отношение на дяла на безвъзмездните средства спрямо брутния 
вътрешен продукт (БВП) — първоначално 10,2% от БВП за 2019 г., като МВУ възлиза на 5,2% от БВП на ЕС-
27 за 2019 г. За финансирането по линия на МВУ следва да бъдат поети задължения до края на 2023 г. и то 
да бъде изплатено на България до края на 2026 г. България е сред петте държави членки, които не могат да 
получат 13% предварително финансиране; необходимо условие за искане за такова финансиране беше 
решението за изпълнение на Съвета да бъде прието до 31 декември 2021 г. 
НПВУ има за цел да се предприемат мерки за преодоляване на основните предизвикателства и системните 
слабости на българската икономика. Той се основава на националната програма за развитие „БЪЛГАРИЯ 
2030“, в която се предлагат решения за растеж и развитие в средносрочен план, като се определят 
стратегически цели, например ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на 
неравенствата. НПВУ има за цел да разшири обхвата на реформите и инвестициите, като същевременно 
гарантира съгласуваност с мерките, планирани в рамките на политиката на сближаване на ЕС. България е 
един от основните бенефициери на средства от ЕС (измерени като дял от БВП) през период на финансиране 
2021—2027 г., а взаимното допълване с ресурсите на МВУ е от особено значение в няколко области. 58,9% 
от средствата подкрепят целите в областта на климата, което прави НПВУ на България един от най-
екологосъобразните национални планове за възстановяване и развитие, а 25,8% подкрепят целите в 
областта на цифровите технологии. По този начин и двете минимални цели за разходите (екология и 
цифрови технологии), определени в Регламента за МВУ, са надхвърлени. Европейският парламент участва 
в междуинституционални форуми за сътрудничество и дискусии относно прилагането на МВУ и контролира 
работата на Комисията. 

Този брифинг е част от поредица, обхващаща всички държави — членки на ЕС. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022_06_30_update_maximum_financial_contribution_rrf_grants.pdf
http://dev-recovery-funds.pomilio.it/thinktank/infographics/RRF/?lang=bg#data-map
https://www.minfin.bg/en/1394
https://www.minfin.bg/en/1394
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_2282
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_2282
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Специфични за всяка държава предизвикателства 
В контекста на европейския семестър Съветът приема специфични за всяка държава препоръки 
(СДП), като предоставя на държавите членки политически насоки относно начините за 
стимулиране на работните места, растежа и инвестициите, като същевременно се поддържат 
стабилни публични финанси. НПВУ по линия на МВУ трябва да спомогнат за ефективното 
предприемане на мерки за справяне с поне значителна част от предизвикателствата, посочени в 
СДП за периода 2019—2020 г.  

Комисията очертава пред България предизвикателствата, установени в специфичните за всяка 
държава препоръки за 2019 г. и 2020 г., в 14 области: 1) достъпност, устойчивост и капацитет на 
здравните услуги; 2) социална закрила и основни услуги за всички; 3) активни политики за пазара 
на труда; 4) достъп до работа от разстояние; 5) цифрови умения и достъп до образование; 6) 
недостатъци на минималния доход; 7) ефективна подкрепа за малките и средните предприятия 
(МСП) и самостоятелно заетите лица; 8) инвестиции в екологичния и цифровия преход; 
9) инвестиции в екологична инфраструктура; 10) инвестиции в устойчив транспорт, постепенна 
декарбонизация на икономиката; 11) ефективност на публичната администрация и укрепване на 
цифровото управление; 12) корпоративно управление на държавните предприятия; 13) научни 
изследвания и иновации; и 14) подобряване на събирането на данъци. 

През 2020 г. Съветът призова България да предприеме всички необходими мерки за ефективно 
справяне с пандемията, поддържане на икономиката и провеждане на фискални политики, 
насочени към постигане на разумни средносрочни фискални позиции и гарантиране на 
устойчивостта на дълга, като същевременно се увеличат инвестициите. Той препоръча да се 
отдаде приоритет на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти и да се стимулират 
частните инвестиции с цел насърчаване на възстановяването, като се поставя акцент върху 
екологичния и цифровия преход. Той подчерта необходимостта от рационализирани процедури 
за ефективна подкрепа на МСП и самостоятелно заетите лица. Съветът насочи вниманието към 
необходимостта от укрепване на активните политики за пазара на труда и здравната система, 
както и от осигуряване на адекватна социална закрила и основни услуги за всички. Също така той 
препоръча да се повиши ефективността на публичната администрация и да се укрепи цифровото 
управление. Освен това той препоръча да се засилят ефективният надзор и гарантирането на 
прилагането на уредбата за борба с изпирането на пари и да се гарантира ефективното 
функциониране на уредбата за несъстоятелността. 

През 2019 г. Съветът препоръча подобряване на събирането на данъци чрез мерки в области като 
данъците върху горивата и труда, както и подобряване на корпоративното управление на 
държавните предприятия. Той също така препоръча да се гарантира стабилността на банковия 
сектор чрез засилване на надзора и насърчаване на адекватното оценяване на активите. Други 
насоки бяха свързани с подобряването на достъпа до здравни услуги, включително чрез 
намаляване на преките плащания от страна на пациентите и преодоляване на недостига на 
здравни специалисти; предприемане на мерки за справяне със социалните предизвикателства 
чрез подобряване на качеството, приобщаващия характер и съответствието с нуждите на пазара 
на труда на образованието и обучението, по-специално за групите в неравностойно положение; 
както и предприемане на мерки във връзка със социалното приобщаване чрез по-добър достъп 
до заетост и социални услуги и по-ефективно подпомагане на минималните доходи. 

В контекста на пролетния пакет от 2022 г. Съветът издаде три нови СДП за всички държави 
членки, по които трябва да бъдат предприети действия през 2022 г. и 2023 г. На България беше 
препоръчано да бъде готова да адаптира текущите разходи към променящата се ситуация, 
включително чрез използване на МВУ, RePowerEU и други фондове на ЕС; да продължи 
изпълнението на НПВУ; да намали цялостната зависимост от изкопаеми горива; както и да повиши 
енергийната ефективност. 

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/07/20/european-semester-2020-country-specific-recommendations-adopted/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd_2022_106_4_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-bulgaria_bg.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-bulgaria_bg.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/spring-package_bg
https://ec.europa.eu/info/system/files/2022-european-semester-csr-bulgaria_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_22_3131
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Цели и структура на плана 
На 15 октомври 2021 г., след забавяне, дължащо се на 
вътрешния политически контекст, служебното 
правителство на България представи НПВУ 
(„Национален план за възстановяване и устойчивост“) 
на Европейската комисия, която го одобри на 7 април 
2022 г. Съветът го прие месец по-късно, с което даде 
възможност изпълнението и финансирането на плана 
да започне. НПВУ се състои от 104 мерки (47 реформи 
и 57 инвестиции) във връзка със структурните 
проблеми на икономиката. Реформите са насочени 
към пречките пред трайния и устойчив растеж, а 
инвестициите имат за цел предприемане на мерки за 

справяне с общите предизвикателства пред ЕС чрез възприемане на екологичния и цифровия 
преход и укрепване както на икономическата и социалната устойчивост, така и на сближаването 
на единния пазар. Мерките допринасят за всичките шест стълба на МВУ3, като почти всички 
компоненти на плана съдържат мерки във връзка с повече от един стълб. В плана на България 
също така се предлагат проекти във всичките седем водещи европейски области, определени от 
Комисията за МВУ и очертани в годишната стратегия за устойчив растеж за 2021 г., в които се 
разглеждат въпроси, които са общи за всички държави членки. 

НПВУ се състои от 12 компонента, групирани в четири стълба на политиката. Първият стълб – 
„Иновативна България“, има за цел да се осъществи преход към икономика, основана на 
знанието и опираща се на интелигентен растеж, и да се повиши конкурентоспособността чрез 
мерки в областта на образованието, цифровите умения, науката, иновациите и технологиите и 
тяхната взаимосвързаност.  

Първият стълб е разделен на три компонента: 

1. „Образование и умения“ включва мерки, насочени към повишаване на 
пригодността за заетост чрез подобряване на уменията, включително цифровите, и 
на качеството и достъпа до образование и обучение. В него се предвиждат 
инвестиции в модернизирането на образователните институции и младежките 
центрове, всеобхватна образователна реформа, развитие на национална среда в 
областта на НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика) за бъдещи умения 
и създаване на национална онлайн платформа за учене за възрастни. 

2. Целта на „Научни изследвания и иновации“ е да се създаде благоприятна среда 
за иновации на предприятията, като се генерира икономически растеж в 
средносрочен и дългосрочен план. Компонентът предвижда реформа на 
екосистемата за научни изследвания и иновации, както и допълнителни инвестиции 
в програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация и в 
проекти за повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на 
науките. 

3. „Интелигентна индустрия“ включва мерки, насочени към създаването на 
благоприятни условия за частни инвестиции, по-специално за привличане на 
промишлени инвестиции и развитие на промишлени екосистеми, както и към 
подпомагане на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация при 
модернизирането на техните технологии и възприемането на екологосъобразни, 
кръгови и ориентирани към цифровите технологии бизнес практики. Инвестициите 
включват програма за икономическа трансформация, програма за подкрепа на 
бизнеса, състояща се от безвъзмездни средства и финансови инструменти, и 
програма за подпомагане на инфраструктурното развитие на промишлени паркове 
и зони. 

 

Фигура 1 — Разпределение на 
финансирането по стълбове 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_5264
https://nextgeneration.bg/14
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_1658
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52020DC0575
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Вторият стълб – „Зелена България“, включва реформи и инвестиции, съсредоточени върху 
прехода към нисковъглеродна икономика, устойчивото управление на природните ресурси, 
биологичното разнообразие и устойчивото селско стопанство. Този стълб е разделен на 
следните три компонента: 

4. „Нисковъглеродна икономика“ предвижда мерки за справяне с основните 
предизвикателства пред енергийния сектор, като целта е да се ускори неговата 
декарбонизация, да се улесни внедряването на възобновяеми и алтернативни 
източници на енергия (например „чист“ водород и биогаз), да се определят 
амбициозни цели за разширяване на капацитета за съхранение на слънчева и 
геотермална електроенергия и да се либерализират пазарите на електроенергия на 
едро и дребно. Други мерки са свързани с обновяването на сградния фонд. 

5. „Биоразнообразие“ има за цел да реформира стратегическата рамка в областта на 
биологичното разнообразие и да гарантира ефективното управление на 
националната екологична мрежа за опазване и възстановяване на екосистемите, 
естествените местообитания и видовете от европейско и национално значение. 

6. „Устойчиво земеделие“ има за цел да засили устойчивото управление и 
икономическата конкурентоспособност на селскостопанския сектор в контекста на 
екологичния преход. Мерките включват актуализации на стратегическата рамка на 
сектора и инвестиции за подпомагане на земеделските стопани при изпълнението 
на дейности по опазване на околната среда и смекчаване на изменението на 
климата, както и въвеждане на иновативни производствени и цифрови технологии. 

Третият стълб – „Свързана България“, е насочен към повишаване на 
конкурентоспособността и устойчивото развитие чрез подобряване на транспорта и 
цифровата свързаност. Той също така има за цел да насърчава регионалното развитие чрез 
ендогенния и по-специално местния потенциал. Този стълб е разделен на три компонента: 

7. „Дигитална свързаност“ има за цел изграждането на съвременна сигурна цифрова 
инфраструктура и преодоляването на териториалните дисбаланси, свързани с 
разпространението на широколентовия достъп; цифрова трансформация на 
българските пощи; както и разработване на цифровата система TETRA и мрежа за 
радиопредаване. Съответните реформи имат за цел разработването на ефективна 
политическа и регулаторна рамка, ефикасно използване на радиочестотния 
спектър и благоприятна инвестиционна среда.  

8. „Транспортна свързаност“ има за цел да намали въглеродния отпечатък на 
транспортния сектор (чийто въглероден интензитет е 3,5 пъти по-висок от средния 
за ЕС) чрез инвестиции за модернизиране и цифровизиране на железопътния 
сегмент, реформиране на автомобилния сектор, насърчаване на превозните 
средства с нулеви емисии и повишаване на пътната безопасност. Очаква се този 
компонент да допринесе за двойния преход и за по-балансиран териториален 
растеж. 

9. „Местно развитие“ има за цел да засили конкурентоспособността и устойчивото 
развитие на регионите и да насърчи местното развитие. Предвижда се реформа, с 
която се въвежда нов регионален подход с пряко участие на местните общности в 
управлението на фондовете и инструментите на ЕС, както и инвестиции във 
водоснабдителни и канализационни системи. 

Четвъртият стълб – „Справедлива България“, и неговите три компонента включват мерки, 
насочени към приобщаването и споделения просперитет, по-специално за групите в 
неравностойно положение, и към изграждането на ефективни и подлежащи на отчетност 
публични институции, ориентирани към нуждите на гражданите и предприятията: 

10. „Бизнес среда“ се състои от мерки, които имат за цел пряко и непряко подобряване 
на бизнес средата, инвестиционния климат и конкурентоспособността на 
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икономиката, като по този начин водят до устойчив растеж. Предизвикателствата 
включват повишаване на ефективността на съдебната система, подобряване на 
институционалната рамка, цифровизиране на публичната администрация, 
укрепване на управлението на държавните предприятия и повишаване на 
качеството на уредбата за борба с изпирането на пари и относно несъстоятелността, 
законодателния процес, обществените поръчки и механизмите за одит и контрол. 

11. „Социално включване“ има за цел да се предприемат мерки за справяне със
структурните предизвикателства, свързани с бедността (България изостава по
всички показатели, свързани с целта на ООН за устойчиво развитие „Изкореняване
на бедността“), социалното изключване и неравенството по отношение на доходите. 
Примерите за планираните мерки включват реформа на схемата за минимален
доход; модернизация на дългосрочните грижи: предоставяне на помощ за хората с
трайни увреждания; както и модернизиране на Агенцията за социално подпомагане 
и Агенцията по заетостта.

12. „Здравеопазване“ предлага мерки за повишаване на устойчивостта, достъпността
и капацитета на здравната система, включително чрез преодоляване на недостига
на здравни специалисти и гарантиране на тяхното балансирано географско
разпределение. Инвестициите са насочени към подобряване на предоставянето на
здравни услуги в България и включват създаването на амбулаторни отделения и
система за спешна медицинска помощ по въздуха, както и подобряване на
електронното здравеопазване и цифрови иновации в здравеопазването.

Таблица 1 — Компоненти на българския НПВУ 

Стълб на политиката Компонент (С) Общо ресурси 
(млн. евро) 

Дял 

Иновативна България C1. Образование и умения 733,5 11% 

C2. Научни изследвания и иновации 211,3 3% 

C3. Интелигентна индустрия 800,7 12% 

Зелена България C4. Нисковъглеродна икономика 2612,5 38% 

C5. Биоразнообразие 47,5 1% 

C6. Устойчиво земеделие 233,8 3% 

Свързана България C7. Дигитална свързаност 385,2 6% 

C8. Транспортна свързаност 665,8 10% 

C9. Местно развитие 211,1 3% 

Справедлива България C10. Бизнес среда  188,1 3% 

C11. Социално включване 440,4 6% 

C12. Здравеопазване 367,9 5% 

Общо 6897,8 100% 

Източник на данните: Европейска комисия, SWD(2022) 106 final. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd_2022_106_4_en.pdf
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Що се отнася до хоризонталните приоритети, планът има за цел да предприеме мерки за 
преодоляване на предизвикателствата в областта на равенството между половете и равните 
възможности чрез подкрепа за личностното развитие на младите хора от уязвими групи, като 
гарантира както по-добри възможности за хората с увреждания, така и по-високо качество на 
живот за възрастните хора и реформиране на сектора на грижите за деца. Макар да се счита, че 
посочената на последно място реформа допринася за равенството между половете на пазара на 
труда, Комисията отбелязва, че е необходимо да се направи повече в това отношение. 

Реформи 
Общо 47 реформи (таблица 2) са ключова част от НПВУ и служат като катализатор за неговото 
изпълнение. Реформите са предпоставка за постигането на дългосрочни резултати и трайни 
структурни промени чрез разработването и приемането на необходимата нормативна уредба. 
Всички компоненти включват реформи, като най-голям е броят им в компонентите „Бизнес среда“ 
и „Нисковъглеродна икономика“. 

Реформите, свързани с енергийния сектор, например приемането на ясна рамка за постепенно 
прекратяване на използването на въглища, както и други, за които се очаква да ускорят 
внедряването на възобновяеми източници на енергия и съхранението и да намалят емисиите на 
парникови газове от производството на електроенергия, са от ключово значение за екологичния 
преход. Освен това НПВУ включва реформа на електромобилността, която насърчава 
използването на превозни средства с нулеви емисии чрез увеличаване на броя на 
общественодостъпните зарядни точки и въвеждане на зони с ниски емисии в някои от най-
замърсените областни градове.  

Други ключови структурни реформи са насочени към изпълнението на отдавна отправените 
препоръки относно бизнес средата, институционалната рамка и принципите на правовата 
държава. Например реформата на уредбата относно несъстоятелността се очаква да допринесе 
за по-ефективна система за преструктуриране на предприятията, а реформите за укрепване на 
управлението на държавните предприятия и подобряване на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки имат за цел да допринесат за по-прозрачно и ефикасно разпределение на 
публичните ресурси. Няколко реформи са насочени към изграждане на по-силна 
институционална рамка, например чрез подобряване на функционирането на уредбата за борба 
с корупцията, гарантиране на ефективността на наказателните разследвания в съдебната 
система, включително отчетността и отговорността на главния прокурор, и засилване на 
прилагането на уредбата за борба с изпирането на пари. Също така са планирани важни реформи 
в областта на социалната сигурност и приобщаването, за които се очаква да подобрят системите 
за здравеопазване и социална закрила. 

  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698757
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Таблица 2 — Реформи, които следва да получат подкрепа по линия на МВУ съгласно 
българския НПВУ 

C1R1. Реформа на 
предучилищното, 
училищното образование и 
ученето през целия живот 
C1R2. Реформа във висшето 
образование 
C2.R1. Обща политика за 
развитие на научните 
изследвания и иновациите 
C3.R1. Нормативна уредба за 
привличане на индустриални 
инвестиции и развитие на 
индустриални екосистеми 

C4.R1. Създаване на 
национален фонд за 
декарбонизация 
C4.R2. Улесняване на 
инвестициите в 
обновяване? за енергийна 
ефективност на жилищни 
сгради 
C4.R3. Определение и 
критерии за „енергийна 
бедност“ на домакинствата 
C4.R4. Повишаване на 
енергийната ефективност и 
стимулиране на проекти за 
енергия от възобновяеми 
източници чрез сметките 
за енергия 
C4.R5. Обслужване на едно 
гише при обновяване? 
C4.R6. Насърчаване на 
производството на 
електроенергия от 
възобновяеми източници 
C4.R7. Разгръщане на 
потенциала на 
водородните технологии и 
производството и 
доставките на водород 
C4.R8. Либерализация на 
пазара на електроенергия 
C4.R9. Пътна карта за 
неутралност по отношение 
на климата 
C4.R10. Декарбонизация на 
енергийния сектор 
C4.R11. Подобряване на 
корпоративното 
управление на държавните 
предприятия в енергийния 
сектор 
C5.R1. Създаване на 
управленска структура на 
мрежата „Натура 2000“ 
C6.R1. Актуализиране на 
стратегическата рамка за 
селскостопанския сектор 

C7.R1. Разработване и 
прилагане на ефективна 
политическа и 
регулаторна рамка 
C7.R2. Ефективно 
използване на 
радиочестотния спектър 
C7.R3. Създаване на 
благоприятна 
инвестиционна среда 
C8.R1. Стратегическа 
транспортна рамка 
C8.R2. Пътна безопасност 
C8.R3. Устойчива градска 
мобилност 
C8.R4. Интегриран 
обществен транспорт 
C8.R5. Електрическа 
мобилност 
C9.R1. Нов регионален 
подход с пряко участие 
на местните общности в 
управлението на 
средствата от фондовете 
и инструментите на ЕС 
C9.R2. Продължаване на 
реформата в сектора на 
водоснабдяването 

C10.R1. Достъпно, ефективно и 
предвидимо правосъдие 
C10.R2. Борба с корупцията 
C10.R3. Въвеждане на 
задължителна съдебна медиация 
C10.R4. Укрепване на процедурите 
по несъстоятелност 
C10.R5. Цифрова реформа на 
строителния сектор в България 
C10.R6. Реформа на регистъра с цел 
отключване на потенциала на 
електронното управление 
C10.R7. Подобряване на рамката за 
управление на държавните 
предприятия 
C10.R8. Укрепване на рамката за 
борба с изпирането на пари 
C10.R9. Подобряване на качеството 
на законодателния процес 
C10.R10. Обществени поръчки 
C10.R11. Предприемчива България 
C10.R12. Съвет за икономически 
анализи 
C11.R1. Реформа в сферата на 
минималните доходи 
C11.R2. Реформа на социалните 
услуги 
C12.R1. Актуализиране на 
стратегическата рамка в сектора на 
здравеопазването 
C12.R2. Развитие на електронното 
здравеопазване и на националната 
здравна информационна система 
C12.R3. Повишаване на 
привлекателността на здравните 
професии и насърчаване на по-
балансирано териториално 
разпределение на здравните 
специалисти 
C12.R4. Стратегическа рамка и план 
за действие за увеличаване на 
наличността на първична и 
извънболнична помощ 
C12.R5. Подкрепа за подобряване 
на предоставянето на дейности за 
профилактичен скрининг 
C12.R6. План за модерно здравно 
образование в училищата 

Източник на данните: Приложение към решението за изпълнение на Съвета. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8091-2022-ADD-1/bg/pdf
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Инвестиции 
Очаква се инвестициите в рамките на плана (общо 57) да доведат до значително положително 
дългосрочно въздействие. По приблизителни оценки на Комисията, до 2040 г. БВП на България 
ще бъде по-висок с 1,1% в сравнение със сценарий без средства по НПВУ. Тези оценки включват 
само въздействието на инвестициите; положителните ефекти от реформите не са взети предвид. 
В таблица 3 по-долу е представен преглед на трите най-големи проекта по стълбове и компоненти 
и съответните им ресурси въз основа на таблица 2.1 от НПВУ на България и са дадени примери за 
свързани дейности. Графиката под таблица 3 показва десетте най-големи инвестиционни 
проекта, които допринасят за целите в областта на климата и цифровите технологии в рамките на 
НПВУ; тя се основава на приложението „Проследяване на разходите в областта на климата и 
цифрово маркиране“ в оценката на Комисията. 

Най-големите разходи са предвидени за декарбонизация на енергийния сектор, капацитета за 
съхранение на електроенергия, енергийната ефективност на частните и обществените сгради, 
интелигентната промишленост, както и цифровизацията и устойчивостта на железопътния 
транспорт, като всички тези компоненти допринасят до голяма степен за постигането на целите 
както на екологичния, така и на цифровия преход. Що се отнася до екологичния преход, един от 
примерите е проектът за саниране на частни и обществени сгради, който има за цел да спомогне 
за постигане на най-малко 30% икономии на първична енергия, ограничаване на разхищението 
на енергия и по-ниски въглеродни емисии, като същевременно се гарантират положителни 
социални, здравни и екологични последици. По отношение на целта в областта на цифровите 
технологии се очаква проектът за широкомащабно внедряване на цифрова инфраструктура да 
спомогне за намаляване на разделението между градските и селските райони и да даде 
възможност за равен достъп до високоскоростни услуги за свързаност за всички граждани. НПВУ 
включва инвестиции в подкрепа на предприятията, по-специално МСП, чрез безвъзмездни 
средства и финансови инструменти, предназначени за насърчаване на цифровизацията, 
кръговата икономика и използването на възобновяеми източници на енергия за собствено 
потребление, за да могат предприятията да се справят с енергийния преход. 

Таблица 3 – Примери за инвестиционни мерки в националния план за възстановяване и 
устойчивост (НПВУ) на България по стълбове и компоненти 

Н
ай

-г
ол

ям
 п

ро
ек

т 
по

 к
ом

по
не

нт
 и

 %
 о

т 
ст

ъ
лб

а 

C1.I2. Модернизация 
на образователната 
инфраструктура: 
4,2 % 
C2I1. Програма за 
ускоряване на 
икономическото 
възстановяване и 
трансформация чрез 
научни изследвания 
и иновации: 2,7 % 
C3.I2. Програма за 
икономическа 
трансформация: 10% 

C4.I8. Национална 
инфраструктура за 
съхраняване на 
електроенергия от 
възобновяеми източници 
(RESTORE): 11,6% 
C5.I2. Възстановяване на 
ключови за климата 
екосистеми в съответствие 
със стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие 
и целите на Европейския 
зелен пакт: 0,5 % 
C6.I1. Фонд за насърчаване на 
технологичния и 
екологичния преход на 
селското стопанство: 3,2 % 

C7.I1. Широкомащабно  
разгръщане на цифрова 
инфраструктура: 3,9 % 
C8.I1. Подвижни железопътни 
състави: 4,9 % 
C9.I1. Програма за 
изграждане/завършване/реко
нструкция на водоснабдителни 
и канализационни системи, 
включително пречиствателни 
станции за отпадъчни води, за 
агломерации с еквивалент 
жители между 5 000 и 10 000: 
2,2 % 

C10.I9. Цифровизиране на 
данни в администрациите 
с регистри на хартиен 
носител: 0,9 %  
C11.I1. Модернизация на 
дългосрочните грижи: 
4,7 % 
C12.I1. Модернизация на 
лечебни заведения за 
болнична помощ: 2,6 % 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/517cd892-78db-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en
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Фигура 2 – Десет най-големи инвестиционни проекта, допринасящи за целите в областта 
на климата и цифровите технологии 

Управление 
Министерството на финансите на България (МФ) е централният орган, отговорен за цялостното 
управление на НПВУ. Неговата дирекция „Национален фонд“ е координиращият орган за 
изпълнението и контрола на НПВУ. Дирекцията, която има над 20-годишен опит в управлението 
на средствата от ЕС, отговаря за събирането и докладването на данни за напредъка, подготовката 
и подаването на искания за плащане и получаването на плащания от Комисията. Тя ще действа 
като координационен център на национално равнище за изготвянето на общи правила и 
процедури за изпълнението на НПВУ и за извършване на проверките и контрола на изпълнението 
на инвестициите и реформите. 

П
ри

м
ер

и 
за

 д
ей

но
ст

и 

Изграждане и 
обновяване на 
учебни заведения 
(детски градини, 
училища, 
включително 
професионални 
гимназии, студентски 
общежития и 
университетски 
кампуси) 
Създаване на 
ефективна система за 
финансиране на 
научноизследовател
ски и иновационни 
дейности, която 
възнаграждава 
предложенията за 
проекти на 
иновативни МСП и 
висши учебни 
заведения 
Подкрепа за 
българските МСП и 
дружества със 
средна пазарна 
капитализация чрез 
финансови 
инструменти и 
безвъзмездни 
средства по линия на 
три фонда 

Изграждане на национална 
инфраструктура, в мрежов 
мащаб, от съоръжения за 
съхраняване на 
електроенергия с капацитет 
6 000 мегаватчаса (MWh), 
разпределени на 
територията на България и 
разположени в близост до 
мощности за производство 
на енергия от възобновяеми 
източници 
Осигуряване на свързаност 
на мрежата „Натура 2000“ 
чрез възстановяване на 
традиционния ландшафт и 
създаване на екологични 
коридори; възстановяване 
на влажните зони и 
свързаност с реките; 
увеличаване на процента на 
защитените зони 
Създаване на фонд за 
насърчаване на 
технологичния и 
екологичния преход на 
селското стопанство в 
четири направления 

Развитие на държавната 
единна електронна 
съобщителна мрежа чрез 
увеличаване на нейния 
преносен капацитет и 
осигуряване на свързаност с 
всички общински центрове; 
свръхвисокоскоростна 
интернет свързаност за 
университетите и 
научноизследователските 
организации; разгръщане на 
мрежи с много голям капацитет 
в селските и слабо населените 
райони 
Възлагане на обществени 
поръчки за нови влакове, 
собственост на българската 
държава и експлоатирани по 
договор за обществени услуги 
от избраното(ите) 
предприятие(я) за превозвач(и) 
Изграждане, реконструкция и 
модернизация на 
водоснабдителни и 
канализационни системи и 
пречиствателни станции за 
питейна вода и отпадъчни води 
в 13 агломерации и населени 
места с еквивалент жители 
между 5 000 и 10 000 

Цифровизиране на 
регистрите на Агенцията 
по вписванията и на 
Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър и 
на регистрите за 
гражданско състояние на 
общинските 
администрации 
Изграждане на нови 
съоръжения за 
настаняване и дневни 
грижи, включително 
консултации, терапии и 
рехабилитационни 
дейности за хора с 
увреждания 
Оборудване на 
болниците, осигуряващи 
педиатрична и 
онкологична помощ, и 
създаване на Национален 
център за лечение с 
протонна терапия с 
акцент върху лечението 
на деца с рак. 

https://www.minfin.bg/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2022_172_1_annexe_en.pdf
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Дирекция „Централно координационно звено“ на МФ координира изпълнението на всички 
програми и инструменти на ЕС. Тя ще отговаря за изготвянето на програмни документи за НПВУ, 
включително стратегическа рамка за информационни и комуникационни дейности във връзка с 
изпълнението на НПВУ. Дирекцията ще наблюдава изпълнението на ключовите етапи и задачите, 
включително напредъка по общите показатели. Тя отговаря за хоризонталните въпроси и 
политики в рамките на НПВУ, като например обществените поръчки, спазването на принципа за 
ненанасяне на значителни вреди на околната среда и гарантирането на равни възможности за 
всички. Освен това тя отговаря за създаването и поддръжката на информационните системи за 
програмите на ЕС както при споделено управление, така и по линия на механизма. 

Дирекция „Икономическа и финансова политика“ на МФ отговаря за докладването относно 
текущото изпълнение на ключовите етапи и задачите на плана в рамките на цикъла на 
европейския семестър. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ към МФ ще 
извършва одит и контрол, като проверява надеждността на данните и гарантира, че се 
предотвратява двойно финансиране, измами, корупция и конфликт на интереси и се спазва 
принципът на добро финансово управление. На ресорните министерства със специализирани 
структури се възлага изпълнението на индивидуални инвестиции и реформи въз основа на 
съответната им област на дейност. В зависимост от това дали извършват инвестициите или 
избират крайните получатели за тяхното усвояване, тези министерства са част от етапите на 
изпълнение или контрол. 

Оценка на Комисията 
На 7 април 2022 г. Европейската комисия 
прие положителна оценка на плана на 
България за възстановяване и 
устойчивост, като предложи на Съвета 
да го одобри. Въз основа на критериите, 
определени в Регламента за МВУ, в 
анализа на Комисията се разглежда по-
специално дали инвестициите и 
реформите в плана на България 
подкрепят екологичния и цифровия 
преход; дали допринасят за ефективно 
справяне с установените от европейския 
семестър предизвикателства; и дали 
укрепват потенциала за растеж, 
създаване на работни места и 

икономическа и социална устойчивост. 

За 10 от 11-те критерия за оценка, определени в Регламента за МВУ, Комисията е определила 
възможно най-високия рейтинг (А) на плана (вж. фигура 3). Критерий № 9 относно обосновката на 
разходите е единственият, който е получил рейтинг Б (средно), като Комисията е определила 
същия рейтинг за този критерий на всички останали НПВУ. 

Критерий № 1 получава рейтинг „А“ въз основа на заключението на Комисията, че планът на 
България до голяма степен представлява всеобхватен и адекватно балансиран отговор на 
икономическото и социалното положение. Планът се оценява като допринасящ по подходящ 
начин за всичките шест стълба на МВУ (екологичен преход; цифрова трансформация; 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; социално и териториално сближаване; здраве и 
икономическа, социална и институционална устойчивост; и политики за следващото поколение), 
като се вземат предвид специфичните предизвикателства, пред които е изправена България.  

Очаква се НПВУ да спомогне за ефективното справяне с всички или със значителна част от 
специфичните за България препоръки (рейтинг „А“), включително техните фискални аспекти и 

Фигура 3 – Оценка на Комисията по критерии 

 
Източник на данните: Европейска комисия, SWD(2022) 106 final. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_02_18_epc_do_not_significant_harm_-technical_guidance_by_the_commission.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_22_2282
https://ec.europa.eu/info/files/proposition-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-bulgaria_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd_2022_106_4_en.pdf
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предизвикателства, установени в други относими документи, официално приети от Комисията в 
рамките на европейския семестър. Планът включва широк набор от взаимно подсилващи се 
реформи и инвестиции, които спомагат за ефективното справяне с икономическите и социалните 
предизвикателства, по-специално в областта на социалното приобщаване, образованието и 
уменията, здравеопазването, декарбонизацията, цифровия преход и бизнес средата. Комисията 
обаче отбелязва, че не е обърнато внимание на високия процент на преките плащания от страна 
на пациентите в областта на здравеопазването. 

Приносът към потенциала за растеж, създаването на работни места и икономическата, 
социалната и институционалната устойчивост (критерий № 3) се оценява положително. 
Симулацията на Комисията показва, че НПВУ, заедно с други мерки по линия на NGEU, би могъл 
да увеличи БВП на България с 1,9% до 3% до 2026 г. (като се изключи възможното положително 
въздействие на структурните реформи) и да създаде до 36 000 работни места. Страничните 
ефекти от плановете на други държави членки, например чрез износа, биха могли да 
представляват 0,6% от БВП през 2026 г., което показва добавената стойност на съвместните 
действия на равнище ЕС.  

Най-значителните трайни положителни ефекти върху растежа и производителността в 
средносрочен и дългосрочен план се очаква да произтекат от инвестиции в декарбонизацията на 
икономиката (включително внедряването на производство и съхранение на енергия от 
възобновяеми източници и повишена енергийна ефективност), от една страна, и от инвестиции в 
подкрепа на предприятията и мерки, предназначени за привличане на промишлени инвестиции 
и развитие на промишлени екосистеми, от друга страна. Освен това се очаква НПВУ да гарантира, 
че никоя от мерките (критерий № 4), включени в НПВУ, не нанася значителни вреди на 
екологичните цели и че планът съдържа мерки, които допринасят до голяма степен (критерий 
№ 5) за екологичния преход, включително биологичното разнообразие, или за преодоляване на 
произтичащите от него предизвикателства.  

Планът на България е силно съсредоточен върху цифровия преход (критерий № 6), като мерките 
са включени във всички компоненти; това отразява широкия и хоризонтален характер на 
предвидените усилия за цифровизация. Очаква се планираните реформи, особено тези, насочени 
към насърчаване на екологичния и цифровия преход, да имат дългосрочни резултати, да доведат 
до трайни структурни промени и да окажат трайно въздействие върху икономиката на България 
чрез укрепване на уменията на пазара на труда и насърчаване на производителността и 
устойчивия дългосрочен растеж (критерий № 7). 

Планът е структуриран около четири стълба в подкрепа на възстановяването на българската 
икономика, екологичния и цифровия преход и повишаването на устойчивостта за по-устойчив и 
приобщаващ растеж по съгласуван и взаимно допълващ се начин (критерий № 11). Предложените 
мерки за мониторинг и изпълнение, както и за защита на финансовите интереси на ЕС, се считат 
за адекватни (критерии № 8 и № 10). Планът включва график; етапни цели и задачи със свързани 
показатели; и мерки за предотвратяване, разкриване и коригиране на корупцията, измамите и 
конфликтите на интереси и за гарантиране на ефективно избягване на двойното финансиране по 
линия на Регламента за МВУ и други програми на ЕС.  

Обосновката, предоставена в НПВУ на България относно размера на прогнозните общи разходи, 
се счита за разумна и реалистична в умерена степен. Следователно критерий № 9 относно 
определянето на разходите е единственият, който получава рейтинг Б (същият рейтинг, както 
плановете на всички държави членки). България е предоставила като цяло ясна и достатъчна 
информация, за да обоснове прогнозните разходи, свързани с всяка от реформите и 
инвестициите по плана. За повечето мерки са предоставени изчисления, които са в основата на 
прогнозните разходи, и те са до голяма степен ясни и разбираеми. За някои мерки обаче можеше 
да бъдат дадени повече подробности за начина на изчисляване на окончателния бюджет.  
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Решение на Съвета и предварително финансиране 
На 3 май 2022 г. министрите на икономиката и финансите от ЕС одобриха оценката на НПВУ на 
България. В приложението към Решението за изпълнение на Съвета относно НПВУ на България 
са посочени реформите и инвестиционните проекти по линия на плана, условията и графикът за 
неговото наблюдение и изпълнение, включително съответните етапни цели (качествени цели или 
постижения) и задачи (количествени цели/постижения), както и примерният график за 
изпълнението му. 

Съветът потвърди, че се очаква България да получи 6 267 милиона евро (по текущи цени, 
закръглени) под формата на безвъзмездни средства за срока на действие на плана, от които за 
4 637 милиона евро следва да бъдат поети задължения до 31 декември 2022 г., и предварително 
разпределени средства в размер на 1 631 милиона евро за поети задължения през 2023 г. 
Актуализирана през юни 2022 г. въз основа на съответните разпоредби на Регламента за МВУ, 
втората цифра е намалена на 1 053 милиона евро (общо 5 690 милиона евро). Поради късното 
представяне на плана не се предвижда предварително финансиране. Планира се НПВУ да получи 
плащания в девет вноски. 

На 1 август 2022 г. Комисията и България подписаха оперативните договорености за мониторинг 
на НПВУ – предварително условие, за да може държавата членка да подава искания за плащане. 
Комисията ще разрешава плащания въз основа на задоволителното изпълнение на етапните цели 
и задачите, очертани в плана, което отразява напредъка в изпълнението на инвестициите и 
реформите. Крайният срок за изпълнение на етапните цели и задачите е 31 август 2026 г.  

Европейски парламент 
След избухването на пандемията Европейският парламент беше основен застъпник за 
стартирането на общ инструмент на ЕС за възстановяване и създаде МВУ като съзаконодател със 
Съвета. Въз основа на Регламента за МВУ и Междуинституционалното споразумение (МИС) по 
бюджетните въпроси Парламентът може да контролира работата, извършена от Комисията при 
оценката на националните планове.  

В рамките на Европейския парламент Председателският съвет създаде постоянна работна група 
за контрол на Механизма за възстановяване и устойчивост, която се състои от комисията по 
бюджети (BUDG) и комисията по икономически и парични въпроси (ECON). Тази работна група 
подготвя и проследява диалога за възстановяване и устойчивост, който Парламентът провежда 
на всеки два месеца с представители на Комисията.  

Освен това МИС предвижда междуинституционални срещи между Парламента, Съвета и 
Комисията относно прилагането на по-широкия инструмент за възстановяване NGEU. Тези 
заседания ще се провеждат при закрити врати най-малко три пъти годишно. Чрез процедурата 
по освобождаване от отговорност Парламентът също така ще гарантира демократичен контрол 
върху начина, по който се изразходват средствата на NGEU. 

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2022/05/03/recovery-fund-ministers-welcome-assessment-of-national-plans-for-bulgaria-and-sweden/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8091-2022-ADD-1/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022_06_30_update_maximum_financial_contribution_rrf_grants.pdf
https://www.gov.bg/en/Press-center/News/Transfer-of-power-ceremony-in-the-Council-of-Ministers-today
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_BG.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=EN#page=15
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)649410
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)649410
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Етапни цели и задачи 
Всеки от деветте транша е свързан с 
постигането на редица етапни цели 
(качествени цели) и задачи (количествени 
цели). Четвъртият и петият транш имат един и 
същ ориентировъчен график за приключване 
(септември 2024 г.). Въз основа на Регламента 
за МВУ България трябва да поеме 
задължения за средства по МВУ до края на 
2023 г., а плащанията трябва да бъдат 
извършени най-късно до края на 2026 г. На 
фигура 4 е показано, че около половината от 
плащанията се очаква да бъдат 
концентрирани в първите три транша в 
периода от 2022 г. до средата на 2024 г.  

Като цяло България ще трябва да реализира 
205 етапни цели и 141 задачи, за да изпълни 
изцяло своя НПВУ. Етапните цели 

преобладават в първата част на плана (очаква се 60% от общите етапни цели да бъдат 
финализирани до юни 2023 г.), докато задачите са свързани предимно с последните траншове 
(почти 50% от всички задачи са планирани за последните два транша). 

Първият транш на стойност 1 369 милиона евро се основава на 22 етапни цели и две задачи. Те 
включват цели като приемането на Националната карта на висшето образование; правителствено 
решение за създаване на комисия за екологичен енергиен преход; нова стратегия и план за 
действие за пътна безопасност; изменения на регулаторната рамка за управление на 
финансирането от ЕС; осигуряване на административния капацитет на дирекция „Национален 
фонд“ и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ във връзка с дейностите по НПВУ; и 
приемане на законодателните изменения на Закона за социалното подпомагане. Някои от 
измененията бяха приети точно преди разпускането на Народното събрание преди 
предсрочните избори на 2 октомври 2022 г. През последните дни от мандата си правителството 
подаде искане за изплащането на първия транш, като една от целите – възлагане на договори за 
разработване на системата TETRA и мрежата за радиопредаване – не е постигната. След първата 
неуспешна тръжна процедура е организирана нова. 

Вторият транш е на стойност 724 милиона евро и се основава на постигането на 60 етапни цели и 
пет задачи. Те включват цели като: изменения на регулаторната рамка за електронно 
здравеопазване; оценка на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност, 
публикувана от независима експертна група; пътна карта за неутралност по отношение на 
климата; изменения на правната рамка относно подаването на сигнали за нередности; 
подобряване на ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет за предотвратяване и 
противодействие на корупцията в съдебната система; и изменения на Закона за електронното 
управление.  

Мнения на заинтересованите страни в България 
Някои ключови експерти изразяват загриженост дали България ще се възползва в пълна степен 
от възможностите, предоставени от НПВУ, като се имат предвид не само закъсненията в неговото 
разработване и представяне, но и неговото съдържание. В съвместна позиция основните 
български синдикати и организации на работодателите изразяват мнението, че консултацията 
със заинтересованите страни, проведена преди представянето на окончателната версия, е била 
недостатъчна. 

Фигура 4 – Планиран график на 
траншовете 

 

https://www.svobodnaevropa.bg/a/31992446.html
https://www.bia-bg.com/standpoint/view/29729/
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Според подробен цялостен анализ на НПВУ на България, извършен от Института за пазарна 
икономика (ИПИ), повечето от реформите са представени чрез инструменти за изпълнение (напр. 
въвеждане на законодателни изменения, създаване на работни групи и комитети, изготвяне на 
стратегически планове), което означава, че самите реформи не са ясно определени. Освен това 
липсва връзка между проектите и реформите. Според ИПИ различните проекти не са свързани 
помежду си и основната им цел за възстановяване или изграждане на инфраструктура представя 
НПВУ като заместител на една национална инвестиционна програма. Предвид значителното 
забавяне на НПВУ на България и закъснението между пандемията и действителното изплащане 
на средствата, ИПИ си задава въпроса до каква степен планът реално изпълнява задачата си за 
улесняване на възстановяването. В анализа също така се твърди, че задачите и етапните цели не 
са добре определени и са свързани с проекти, а не с очаквани реформи. Тези проблеми – заедно 
с опасенията относно капацитета на българската администрация – повдигат въпроса дали 
изпълнението на НПВУ би довело до ефективно изразходване на средствата на ЕС, с ясен 
окончателен (и благоприятен) резултат. 

Реформата на съдебната система, която е основен политически въпрос за България, е част от 
НПВУ по два начина, както като основни етапни цели, обуславящи изплащането на траншовете, 
така и като проекти, финансирани от самия НПВУ. Въпреки че подкрепя различните мерки за 
съдебна реформа в НПВУ като стъпки в правилната посока, Българският институт за правни 
инициативи предупреждава да не се повишават твърде много очакванията, тъй като планът по 
същество не е стратегия за законодателна реформа и следователно не може да обхваща всички 
съответни аспекти. При все че приветства реформите в областта на електронното правосъдие, 
ролята на главния прокурор и мерките за борба с корупцията, институтът изтъква, наред с 
другото, липсата на политика по отношение на Висшия съдебен съвет.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
1 Графиките и таблиците в настоящия брифинг се основават на данни от НПВУ на България, оценката на Комисията 

и приложението към решението за изпълнение на Съвета. Използваните данни отразяват техния източник към 
момента на извличането; освен това може да има несъответствия между данните от различни източници.  

2 Всички данни в настоящия брифинг се основават на плана, първоначално одобрен от Съвета преди окончателното 
преразглеждане на максималния размер на националните средства, извършено от Комисията на 30 юни 2022 г. 
След това преразглеждане НПВУ могат да бъдат предмет на актуализации, които ще бъдат съответно отразени в 
бъдещите издания на брифингите в тази поредица. 

3 В член 3 от Регламента за МВУ се определя приложното поле на механизма около области на политиката, 
структурирани в следните стълбове: екологичен преход; цифрова трансформация; икономическо сближаване, 
производителност и конкурентоспособност; социално и териториално сближаване; здравна, икономическа, 
социална и институционална устойчивост; както и политики за следващото поколение. 
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