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Ключови акценти

 1. Планът е стратегически и политически документ

 2. Планът е инвестиционна програма

 3. Ниският потенциал на България за реализация на реформи и проекти  

поставя под риск изпълнението му



ЕС: Възстановяване от ковид кризата

Развитие на националните икономики – екологично 

и дигитално

 „Следващо поколение ЕС“

 Механизъм за възстановяване и устойчивост

 Национални планове за възстановяване и устойчивост:

 Съдържание

 Критерии за оценка

 Представяне и одобрение от ЕК



Националните планове на страните членки –

разпределението между зелен и дигитален преход се 

различава 

 Критерии на ЕК:

- поне 37% за зелен 

преход

- поне 20% за цифрова 

трансформация



Първични и вторични ефекти от НПВУ на 

страните в ЕС през 2024 г., % от БВП
Източник: ЕК, “Quantifying Spillovers of Next Generation EU 

Investment”, July 2021



Национален план за възстановяване и 

устойчивост на България 
 5 версии

 Представен пред ЕК на 15-ти октомври 2021 г.

 4 стълба, 46 реформи, 59 проекта: 

 Иновативна България – повишаване на конкурентоспособността на икономиката и 
трансформирането ѝ в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж. 
26,9% от ЕС ресурсите и 26,3% от общите.

 Зелена България – устойчиво управление на природните ресурси, позволяващо 
задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, 38,1% от ЕС 
ресурсите и 45,1% от общите разходи.

 Свързана България – повишаването на конкурентоспособността и устойчивото 
развитие на райони на страната, подобряване на транспортната и цифровата 
свързаност и насърчаването на местното развитие, 17,4% от ЕС ресурсите и 15,5% от 
общите разходи.

 Справедлива България – с фокус върху хората в неравностойно положение и 
изграждането на ефективни и отговорни публични институции, 17,7% от ЕС ресурсите 
и 13,1% от общите разходи.



НПВУ спрямо общите публични разходи в 

БВП
Източник: ЕК, НПВУ, изчисления на ИПИ



Разпределение на средствата по 

компоненти на стълбовете



Разпределение на разходите по 

икономически дейности (дял в общите разходи)



Финансиране по източници

 ~13 млрд. лв. са от МВУ

 15 проекта предвиждат частно 

финансиране

 3 проекта предвиждат участие на 

частния сектор над 1 млрд. лв. 

 Националното съфинансиране е 

предимно за ДДС. Изключение –

проекта за саниране



Финансиране по типове разходи

 Над 85% от общите разходи са 

капиталови:

 40% за инфраструктура

 36,5% за закупуване на машини и 

съоръжения

 8,7% за ДНА

 Останалите разходи: текущи

 разходи за труд (възнаграждения)  

 за подобряване на човешкия 

капитал (квалификация, обучения)



Оценка на проектите: индикатори

 Слаб напредък при дефиниране 

на показатели

 Почти липсват добри показатели 

за оценка на ефекти

 Повечето показатели описват 

дейности и ресурси

 В повечето проекти липсват 

числови стойности 

 Почти никъде не се използват 

международни показатели



Някои заключения и наблюдения

 Приоритети: 

 Предпочита се безвъзмездната помощ

 При липса на национална политика се следва европейската

 Реформите не винаги са свързани с проектите

 Инвестиции:

 Между проектите липсва връзка

 Обществени поръчки

 Инфраструктура и физически капитал 

 Очаквани резултати:

 Липсва аванс

 Значими преки и косвени ефекти във върховата година, но липсва общ 
макроикономически анализ

 НПВУ следва националното финансиране, не го води

 Липсват качествени индикатори за оценка 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

www.ime.bg

http://www.ime.bg/

